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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 traktatu WE oraz w 
art. 7 traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament – w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2003/54/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej
(COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2007)0528),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 47 ust. 2, art. 55 i art. 95 traktatu WE, zgodnie z 
którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0316/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej i Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów (A6-0000/2008),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Unia Europejska ustanowiła cel w 
zakresie wykorzystywania 20% energii 
odnawialnej do 2020 r. Należy podjąć 
wszelkie środki, aby zapewnić, że cel ten 
zostanie osiągnięty, poprzez nadawanie 
priorytetu takim formom energii 
elektrycznej tam, gdzie jest to możliwe.

Or. en
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Uzasadnienie

Energii odnawialnej należy przyznać priorytetowy dostęp do sieci, co pozwoli państwom 
członkowskim zrealizować cele w zakresie energii odnawialnej.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W wielu państwach członkowskich 
rynki zdominowane są przez duże 
podmioty. Organy regulacyjne powinny 
posiadać kompetencje w zakresie 
identyfikowania dominującej pozycji 
rynkowej przedsiębiorstwa energii 
elektrycznej oraz realizacji 
średniookresowego planu 
ograniczającego udział w odnośnym 
rynku do 20%. Odnośny rynek powinna 
określać Komisja. Należy uwzględniać 
wszelkie zmiany dotyczące zasięgu 
geograficznego tego rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Doprowadzi to do otwarcia rynków w państwach członkowskich, a w szczególności w tych, w 
których obecni są dominujący uczestnicy rynku, oraz zapewnienia uczciwego dostępu dla 
innych uczestników rynku. W miarę postępującej integracji rynków rozmiary geograficzne 
rynku będą rosnąć, zatem ten nowy przepis umożliwi firmom wzrost w miarę postępu 
integracji rynków.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Każdy wdrażany system powinien 
odznaczać się efektywnością w zakresie 
eliminowania wszelkich konfliktów 
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interesów między producentami i 
operatorami sieci, nie może też tworzyć 
uciążliwego i skomplikowanego reżimu 
regulacyjnego dla krajowych organów 
regulacyjnych, który byłby trudny i 
kosztowny we wdrażaniu.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie tworzone systemy muszą być efektywne i proste.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a. W celu zwiększenia konkurencji na 
wewnętrznym rynku energii elektrycznej 
należy umożliwić odbiorcom niebędącym 
gospodarstwami domowymi wybór 
dostawców, jak również podpisanie umów 
na dostawę energii elektrycznej z kilkoma 
dostawcami. Odbiorców należy chronić 
przed klauzulami o wyłączności w 
umowach, które mają na celu 
wyeliminowanie konkurencyjnych i/lub 
uzupełniających ofert.

Or. en

Uzasadnienie

Celem dyrektywy musi być umożliwienie odbiorcom korzystania z niższych cen energii, zatem 
w przypadku podmiotów posiadających pozycję dominującą na rynku należy zapobiegać
wprowadzaniu do umów z klientami przepisów o wyłączności. Przepisy takie uniemożliwiają 
konsumentom niebędącym gospodarstwami domowymi korzystanie z usług kilku dostawców, 
co pozwala uzyskać znaczące oszczędności na rachunkach za energię elektryczną.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Całkowite oddzielenie działalności 
związanej z eksploatacją sieci od 
działalności dostawczej powinno 
obowiązywać na całym obszarze 
Wspólnoty tak, aby zapobiec prowadzeniu 
jakiejkolwiek działalności dostawczej lub 
wytwórczej w jakimkolwiek państwie 
członkowskim przez jakiegokolwiek 
operatora sieci we Wspólnocie lub jego 
przedsiębiorstwa powiązane. Powinno 
stosować się to w równym stopniu do 
przedsiębiorstw z UE i spoza UE. Aby 
zapewnić, że działalność związana z 
eksploatacją sieci oraz działalność 
dostawcza na całym obszarze Wspólnoty 
będą stale oddzielone, organy regulacyjne 
powinny zostać upoważnione do odmowy 
przyznania certyfikacji tym operatorom 
systemu przesyłowego, którzy nie stosują 
się do zasad rozdziału. Aby zapewnić 
konsekwentne stosowanie na całym 
obszarze Wspólnoty oraz przestrzeganie 
międzynarodowych zobowiązań 
Wspólnoty, Komisja powinna mieć prawo 
do dokonywania przeglądu decyzji w 
sprawie certyfikacji podjętych przez 
organy regulacyjne.

(13) Całkowite oddzielenie działalności 
związanej z eksploatacją sieci od 
działalności dostawczej powinno 
obowiązywać na całym obszarze 
Wspólnoty tak, aby zapobiec prowadzeniu 
jakiejkolwiek działalności dostawczej lub 
wytwórczej w jakimkolwiek państwie 
członkowskim przez jakiegokolwiek 
operatora sieci we Wspólnocie lub jego 
przedsiębiorstwa powiązane. Powinno 
stosować się to w równym stopniu do 
przedsiębiorstw z UE i spoza UE. Aby 
zapewnić, że działalność związana z 
eksploatacją sieci oraz działalność 
dostawcza na całym obszarze Wspólnoty 
będą stale oddzielone, organy regulacyjne 
powinny zostać upoważnione do odmowy 
przyznania certyfikacji tym operatorom 
systemu przesyłowego, którzy nie stosują 
się do zasad rozdziału. Aby zapewnić 
konsekwentne stosowanie na całym 
obszarze Wspólnoty oraz przestrzeganie 
międzynarodowych zobowiązań 
Wspólnoty, Agencja powinna mieć prawo 
do dokonywania przeglądu decyzji w 
sprawie certyfikacji podjętych przez 
organy regulacyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Agencję można wykorzystać w charakterze uczciwego pośrednika, który zapewnia, że 
wszystkie państwa członkowskie działają na takich samych warunkach. Agencja posiadałaby 
większe kompetencje techniczne niż Komisja.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16a. Każda harmonizacja kompetencji 
krajowych organów regulacyjnych
powinna obejmować zachęty i sankcje dla 
przedsiębiorstw energii elektrycznej. 
Agencji należy nadać odpowiednie 
uprawnienia, tak aby stała się ona 
naczelnym organem zapewniającym 
równowagę między zachętami i sankcjami 
w państwach członkowskich i mogła 
formułować wytyczne dotyczące takich 
środków.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja musi zapewniać wspólne podejście do kwestii takich środków.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19a. Organy regulacyjne sektora 
energetycznego oraz organy regulacyjne 
rynków finansowych muszą 
współpracować, tak aby wzajemnie 
umożliwić sobie wgląd w odnośne rynki
oraz powinny posiadać uprawnienia do 
pozyskiwania właściwych informacji od 
przedsiębiorstw energetycznych w oparciu 
o odpowiednie i wystarczające 
kompetencje w zakresie prowadzenia 
dochodzeń, rozstrzygania sporów i 
nakładania skutecznych sankcji.

Or. en
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Uzasadnienie

Nadal niepokoją braki w zakresie wprowadzania w życie obecnie obowiązujących dyrektyw. 
W celu zapewnienia efektywnego otwarcia wewnętrznego rynku energii elektrycznej krajowe 
organy regulacyjne muszą być w stanie współpracować z innymi odnośnymi organami 
regulacyjnymi, pozwalając im na efektywne monitorowanie rynku energii elektrycznej, a tam, 
gdzie jest to właściwe, organy te muszą być w stanie nałożyć skuteczne, stosowne 
i zniechęcające do dalszych naruszeń sankcje na przedsiębiorstwa energetyczne 
w przypadkach nieprzestrzegania jakichkolwiek zobowiązań zapisanych w niniejszej 
dyrektywie.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

21a. Odbiorcy powinni znaleźć się w 
centrum niniejszej dyrektywy. Należy 
poszerzyć i zagwarantować obowiązujące 
prawa konsumenckie, które powinny 
obejmować większą przejrzystość i 
przedstawicielstwo. W ramach ochrony 
odbiorcy trzeba zagwarantować, by 
wszyscy konsumenci odnosili korzyści z 
konkurencyjnego rynku. Krajowe organy 
regulacyjne powinny egzekwować prawa 
konsumentów, tworząc zachęty i 
nakładając sankcje na przedsiębiorstwa, 
które nie przestrzegają zasad ochrony 
konsumentów i konkurencji.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 21 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

21b. Ubóstwo energetyczne stanowi coraz 
większy problem we Wspólnocie. Państwa 
członkowskie powinny tworzyć krajowe 
plany działania, tak aby zmierzyć się z 
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problemem ubóstwa energetycznego i 
zapewnić dostępne ceny odbiorcom 
wrażliwym. Potrzebne jest zintegrowane 
podejście, a działania powinny obejmować 
taryfy socjalne oraz podnoszenie 
wydajności energetycznej w budynkach. 
Ponadto niniejsza dyrektywa powinna 
dopuszczać pozytywną dyskryminację 
odbiorców wrażliwych w odniesieniu do 
modeli cenowych.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22a. Celem niniejszej dyrektywy powinien 
być rozwój prawdziwie europejskiej sieci, 
a regulacyjne kwestie dotyczące 
wzajemnych połączeń transgranicznych i 
rynków regionalnych należy pozostawić w 
gestii Agencji.

Or. en

Uzasadnienie
Agencja powinna regulować transgraniczne połączenia wzajemne i rynki regionalne, tak aby 
zapewnić ich rozwój i zarządzanie nimi w jasny, przejrzysty i niedyskryminujący sposób.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 22 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22b. Zwiększona współpraca regionalna
powinna być pierwszym krokiem na 
drodze do utworzenia w pełni 
zintegrowanej europejskiej sieci 
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energetycznej, która ostatecznie połączy 
wyspy energetyczne istniejące obecnie w 
Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej dyrektywy powinno być utworzenie prawdziwie europejskiej sieci 
energetycznej, dlatego połączenie różnych regionów jest tak znaczącym etapem.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp – 1 (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Artykuł 1 zastępuje się artykułem w 
następującym brzmieniu:
„Artykuł 1

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
reguły dotyczące wytwarzania, 
przesyłania, dystrybucji i dostaw energii 
elektrycznej w celu utworzenia 
zintegrowanych i konkurencyjnych 
rynków energii w Unii Europejskiej. 
Ustala ona reguły odnoszące się do 
organizacji i funkcjonowania sektora 
energetycznego, dostępu do rynku, 
kryteriów i procedur mających 
zastosowanie w zaproszeniach do 
składania ofert i przyznawania zezwoleń, 
a także działania systemów. Ustanawia też 
obowiązki i prawa w zakresie świadczenia 
usług powszechnych odbiorcom energii 
elektrycznej oraz wyjaśnia zobowiązania 
dotyczące konkurencji.

Or. en
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(Art. 1 dyrektywy 2003/54 WE w tym samym brzmieniu, do istniejącego tekstu dodano nowe 
elementy)

Uzasadnienie

Należy poszerzyć zakres dyrektywy, tak aby zapewnić centralną pozycję odbiorcom. Trzeba
też podkreślić związek ze zobowiązaniami dotyczącymi konkurencji.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b a) (nowa)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 2 – punkt 35 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Dodaje się następujący punkt:
„35. „uczciwa konkurencja na otwartym 
rynku” oznacza działania, na skutek 
których żadne przedsiębiorstwo nie może 
posiadać udziału w odnośnym rynku 
większego niż 20%;”

Or. en

(Dodanie nowego punktu 35 do art. 2 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Przepis ten otworzy rynki w państwach członkowskich, w szczególności w krajach, w których 
funkcjonują przedsiębiorstwa dominujące, które kilkakrotnie nadużywały już swojej pozycji, 
oraz zapewni sprawiedliwy dostęp innym uczestnikom rynku. Wraz z postępującą integracją 
rynków poszerza się ich zasięg geograficzny. Niniejszy przepis umożliwi przedsiębiorstwom 
rozwój wraz z coraz większą integracją rynków.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b b) (nowa)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 2 – punkt 36
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) Dodaje się następujący punkt:
„36. „ubóstwo energetyczne” odnosi się 
do gospodarstwa domowego, które nie 
może pozwolić sobie na ogrzanie domu do 
temperatury mieszczącej się w przyjętych 
standardach. Opiera się na zaleceniach 
Światowej Organizacji Zdrowia, która 
określa taką temperaturę na poziomie 
przynajmniej 18°C w zajmowanych 
pomieszczeniach mieszkalnych (18-22°C 
w zależności od funkcji danego 
pomieszczenia). Obejmuje też zdolność do 
zakupu innych usług energetycznych dla 
domu za umiarkowaną kwotę. 
Gospodarstwo domowe cierpi z powodu 
ubóstwa energetycznego, jeżeli udział 
wydatków na energię w całkowitych 
wydatkach tego gospodarstwa domowego 
dwukrotnie przekracza krajową medianę 
dla wydatków energetycznych;”

Or. en

(Dodanie nowego punktu 36 do art. 2 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Ze względu na brak definicji wiele państw członkowskich nie gromadzi oficjalnych danych na 
temat dużej liczby obywateli cierpiących z powodu ubóstwa energetycznego. Posiadając 
wspólną definicję, państwa członkowskie uświadomią sobie skalę problemu. Zostaną też 
zachęcone do podjęcia działań mających na celu zmierzenie się z tym wyzwaniem. Niniejsza 
definicja opiera się na badaniach grupy europejskich naukowców i umożliwia dokonanie 
powiązanych ze sobą obliczeń mających zastosowanie we Wspólnocie Europejskiej. Jest ona
ukierunkowana na gospodarstwa domowe o niskim dochodzie, które płacą proporcjonalnie 
więcej za energię niż gospodarstwa domowe o wysokich dochodach.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b c) (nowa)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 2 – punkt 37
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) Dodaje się następujący punkt:
„37. „przystępna cena” oznacza cenę 
określaną przez państwa członkowskie na 
szczeblu krajowym po konsultacjach z 
krajowymi organami regulacyjnymi, 
partnerami społecznymi i 
zainteresowanymi podmiotami przy 
uwzględnieniu definicji ubóstwa 
energetycznego zapisanej w art. 2 pkt 36;”

Or. en

(Dodanie nowego punktu 37 do art. 2 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Przystępna cena powinna być określana na szczeblu państw członkowskich, jako że kwestia ta 
wyraźnie wchodzi w zakres pomocniczości.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Artykuł 3 ust. 3 otrzymuje następujące 
brzmienie:

„3. Państwa członkowskie zapewniają 
wszystkim odbiorcom będącym 
gospodarstwami domowymi, a także […] 
małym przedsiębiorstwom (mianowicie 
przedsiębiorstwom zatrudniającym 
mniej niż 50 osób i mającym obrót 
roczny lub bilans nieprzekraczający 10 
milionów EUR), prawo do korzystania z 
usługi powszechnej, to znaczy z prawa 
do dostaw energii elektrycznej o 
określonej jakości na ich terytorium w 
przystępnych cenach, łatwo i wyraźnie 
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porównywalnych, przejrzystych i 
niedyskryminujących. Odbiorcy ci mają 
prawo wyboru, prawo do sprawiedliwego 
traktowania, reprezentacji i 
zadośćuczynienia. Jakość usługi będzie 
miała kluczowe znaczenie w doniesieniu 
do odpowiedzialności przedsiębiorstw 
energetycznych. Dla zapewnienia usługi 
powszechnej państwa członkowskie 
mogą wyznaczyć dostawcę awaryjnego. 
Państwa członkowskie nakładają na 
spółki dystrybucyjne obowiązek 
przyłączania odbiorców do ich sieci na 
warunkach i według taryf ustalonych 
zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 
23 ust. 2. Żadne przepisy niniejszej 
dyrektywy nie stanowią przeszkody w 
działaniach państw członkowskich 
zmierzających do wzmocnienia pozycji 
rynkowej małych i średnich krajowych 
odbiorców poprzez wspieranie 
możliwości dobrowolnego łączenia 
reprezentacji tej klasy odbiorców.”

Or. en

(Dodanie nowych elementów do art. 3 ust. 3 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Energia ma kluczowe znaczenie dla codziennego życia odbiorców, niezbędne jest zatem 
zagwarantowanie dostępu do energii elektrycznej po przystępnej cenie. Należy zapewnić 
przestrzeganie praw konsumentów ze względu na szczególne okoliczności mające wpływ na 
otwarcie rynku energii elektrycznej. Usługa powszechna jest podstawowym środkiem 
zapewnienia ochrony konsumenta. W celu zapewnienia prawdziwie powszechnej usługi, która 
uwzględnia kwestię niskich dochodów oraz problemy odbiorców wrażliwych, konieczne jest 
sformułowanie jasnych wytycznych.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 b (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Artykuł 3 ust. 5 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„5. Państwa członkowskie podejmują 
właściwe środki dla ochrony odbiorców 
końcowych, w szczególności zapewniają 
wprowadzenie odpowiednich 
zabezpieczeń chroniących słabych 
odbiorców, łącznie z zakazem odłączenia 
od sieci w sytuacjach, w których dochodzi 
do wyraźnej niemożności zapłaty. W tym 
kontekście państwa członkowskie uznają 
ubóstwo energetyczne określone w art. 2 i 
tworzą definicje odbiorców wrażliwych. 
Państwa członkowskie zapewniają, że 
przestrzegane są prawa i obowiązki 
dotyczące odbiorców wrażliwych, w 
szczególności zaś podejmują środki dla 
ochrony odbiorców końcowych na 
odległych obszarach. Państwa 
członkowskie zapewniają wysoki poziom 
ochrony odbiorców, w szczególności w 
odniesieniu do przejrzystości warunków 
umów, informacji ogólnych i 
mechanizmów rozstrzygania sporów. 
Państwa członkowskie zapewniają 
uprawnionym odbiorcom możliwość 
przełączenia się do nowego dostawcy. W 
odniesieniu do co najmniej odbiorców 
będących gospodarstwami domowymi, 
działania te obejmują działania 
wymienione w załączniku A.”

Or. en

(Dodanie nowych elementów do art. 3 ust. 5 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

W kontekście zobowiązań publicznych, a także zobowiązań dotyczących usługi powszechnej 
należy uwzględnić prawa odbiorców wrażliwych. Odpowiednie środki zapisano już w obecnie 
obowiązującej dyrektywie, należy jednak je wzmocnić poprzez uznanie kwestii ubóstwa 
energetycznego i w pełni wdrożyć w oparciu o zharmonizowane zasady.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 c (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Do art. 3 dodaje się następujący ustęp:
„5a. W celu zapewnienia rzeczywistego 
spadku liczby osób dotkniętych ubóstwem 
energetycznym państwa członkowskie
uwzględnią w krajowych planach 
działania dotyczących wydajności
energetycznej odpowiednie środki 
dotyczące ubóstwa energetycznego i 
informują o takich środkach Komisję. 
Państwa członkowskie mogą przyjąć 
podejście zintegrowane, aby zapewnić 
dopełnienie zobowiązań związanych z 
usługą powszechną i usługami 
publicznymi. Środki takie mogą 
obejmować taryfy specjalne dla odbiorców 
wrażliwych oraz indywidualnych 
gospodarstw domowych i będą 
uwzględniać zwiększanie wydajności 
energetycznej. Komisja określa wskaźniki 
służące do monitorowania wpływu takich 
środków na ubóstwo energetyczne. 
Rzeczone środki nie będą utrudniać 
otwarcia rynku zapisanego w art. 21.”

Or. en

(Dodanie nowego ustępu 5 a do art. 3 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Ubóstwo energetyczne to coraz większy problem we wszystkich państwach członkowskich. 
Potrzebne jest zintegrowane podejście, a rola krajowych organów regulacyjnych jest 
kluczowa. Komisja powinna też przejąć odpowiedzialność za monitorowanie postępu, jakiego 
państwa członkowskie dokonują w tym obszarze, a także za zbieranie informacji na temat 
podejmowanych przez nie efektywnych środków mających na celu zwalczanie ubóstwa 
energetycznego.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 d (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. W pierwszym akapicie art. 3 ust. 6
litera a) otrzymuje następujące brzmienie:
„a) udział każdego źródła energii w 
całkowitej mieszance paliw zużywanych 
przez dostawcę w poprzednim roku w 
zharmonizowany i zrozumiały sposób w 
ramach państwa członkowskiego, tak aby 
umożliwić łatwe porównanie;”

Or. en

(W tym samym brzmieniu, co w dyrektywie 2003/54/WE, dodano frazę „w zharmonizowany 
i zrozumiały sposób w ramach państwa członkowskiego, tak aby umożliwić łatwe 

porównanie”)

Uzasadnienie

Jasne i łatwo zrozumiałe informacje mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia 
umożliwienia odbiorcom dokonania porównań dostawców.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 e (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1e. W pierwszym akapicie art. 3 ust. 6
litera b) otrzymuje następujące brzmienie:
„b) […] informacje dotyczące wpływu 
na środowisko, co najmniej w formie 
określenia emisji CO2 i powstawania 
odpadów radioaktywnych, wynikających 
z produkcji energii elektrycznej z 
wykorzystaniem całkowitej mieszanki 
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paliw zużywanych przez dostawcę w 
poprzednim roku.”

Or. en

(Zmiana art. 3 ust. 6 akapitu 1 lit. b) dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Nie wszyscy odbiorcy mają dostęp do Internetu i takie informacje zawarte będą w rachunku.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 f (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1f. Akapit trzeci w art. 3 ust. 6 otrzymuje 
następujące brzmienie:

„Krajowe organy regulacyjne
podejmują niezbędne kroki dla 
zapewnienia rzetelności informacji 
dostarczanych przez dostawców ich 
odbiorcom na mocy niniejszego 
artykułu. Zasady dotyczące 
prezentowania tych informacji 
podlegają harmonizacji w ramach 
państw członkowskich i odnośnych 
rynków. Wprowadzanie ich w życie 
będzie monitorowane przez Agencję.”

Or. en

(Dodanie nowych elementów do art. 3 ust. 6 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Odbiorcy powinni mieć dostęp do właściwych danych, aby korzystać z prawa do 
rzeczywistego wyboru, co przyczyni się do realizacji zarówno celów społecznych, jak 
i środowiskowych. Wybór odbiorcy oznacza możliwość dokonywania wiarygodnych 
porównań. Prezentacja danych przez dostawców energii elektrycznej powinna podlegać 
harmonizacji. Spójność zapewni przejrzystość, zwiększy też możliwości odbiorcy w zakresie 



PR\707408PL.doc 21/76 PE402.516v01-00

PL

zmiany dostawcy i dokonywania wyboru dostawcy w oparciu o informacje.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 g (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1g. Artykuł 3 ust. 7 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„7. Państwa członkowskie wprowadzają 
właściwe środki dla osiągnięcia celów 
spójności społecznej i ekonomicznej oraz
ochrony środowiska, które muszą 
zapewniać zapobieganie dyskryminacji, w 
szczególności zaś odbiorców o niskich 
dochodach; środki te mogą obejmować 
wydajność energetyczną/zarządzanie 
popytem i środki do zwalczania zmian 
klimatu oraz bezpieczeństwo dostaw. 
Takie środki mogą obejmować w 
szczególności zapewnianie odpowiednich 
ekonomicznych środków zachęty,
używając, gdzie stosowne, wszystkich 
krajowych i wspólnotowych narzędzi, 
dla utrzymania i budowy koniecznej 
infrastruktury sieci, łącznie ze 
zdolnością połączeń wzajemnych.”

Or. en

(Zmiana art. 3 ust. 7 dyrektywy 2003/54/WE, dodano frazę „które muszą zapewniać 
zapobieganie dyskryminacji, w szczególności zaś odbiorców o niskich dochodach”)

Uzasadnienie

Obecnie wielu odbiorców jest dyskryminowanych. Dotyczy to w szczególności odbiorców 
o niskich dochodach i odbiorców zamieszkałych na pewnych obszarach geograficznych.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 h (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1h. W art. 3 po ust. 7 dodaje się 
następujący ustęp:
„7a. W celu promowania wydajności 
energetycznej i udzielenia pomocy w 
zakresie ograniczania ubóstwa 
energetycznego krajowe organy 
regulacyjne upoważniają dostawców 
energii elektrycznej do wprowadzenia 
cenników, które obejmują rosnące taryfy 
blokowe, a cena wzrasta wraz z rosnącym 
poziomem zużycia. Krajowe organy 
regulacyjne zapewniają, że ta część 
zużycia, która objęta jest niższą ceną, 
odpowiada typowemu zużyciu w 
gospodarstwach domowych o niskich 
dochodach.”

Or. en

(Dodanie nowego ustępu 7a do art. 3 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Taki model taryfowy całkowicie zmieni obecny model ustalania cen. Podczas gdy próbujemy 
ograniczyć zużycie energii, aktualnie obowiązujący model wynagradza niższymi cenami osoby 
zużywające więcej energii. Niniejszy model powinien być neutralny cenowo dla 
przedsiębiorstw energetycznych i wprowadzać zachęty w zakresie wydajności energetycznej. 
Stanie się on opłacalny po zamontowaniu inteligentnych liczników.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 i (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 9 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1h. W art. 3 po ust. 9 dodaje się 
następujący ustęp:
„9a. W sytuacji, w której 
przedsiębiorstwom energetycznym 
udowodni się przeniesienie kosztów 
certyfikatów systemu handlu emisjami na 
odbiorców, a certyfikaty te zostały 
przyznane bezpłatnie, państwo 
członkowskie może zażądać zwrotu 
kosztów w formie dodatkowego podatku. 
Wpływy powinny być wykorzystane do 
promocji wydajności energetycznej w 
pobierającym podatek państwie 
członkowskim.”

Or. en

(Dodanie nowego ustępu 9a do art. 3 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Wiele przedsiębiorstw odniosło nieoczekiwane korzyści z systemu handlu emisjami, jako że 
uzyskały one certyfikaty systemu handlu emisjami bezpłatnie, a mimo to przeniosły nominalne 
koszty na odbiorców.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 3 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
celów wdrażania niniejszego artykułu. 
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 27b ust. 3.”

10. Komisja przyjmuje wytyczne dla celów 
wdrażania niniejszego artykułu w ciągu 
jednego roku od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy. Środek ten, mający na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.”
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Or. en

Uzasadnienie

Powinien być to środek wiążący, a działania muszą być podejmowane we właściwym czasie.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 5 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie współpracują 
dla celów zintegrowania swoich rynków 
krajowych przynajmniej na szczeblu 
regionalnym. Państwa członkowskie 
promują w szczególności współpracę 
operatorów sieci na szczeblu regionalnym 
oraz działają na rzecz spójności swoich 
ram prawnych i regulacyjnych. Obszar 
geograficzny objęty współpracą regionalną 
jest zgodny z przyjętą przez Komisję 
definicją obszarów geograficznych
zgodnie z art. 2h ust. 3 rozporządzenia 
1228/2003/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci w odniesieniu 
do transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej

5a. Państwa członkowskie i krajowe 
organy regulacyjne współpracują dla 
celów zintegrowania swoich rynków 
krajowych przynajmniej na szczeblu 
regionalnym. Państwa członkowskie 
promują w szczególności współpracę 
operatorów sieci na szczeblu regionalnym 
w celu utworzenia konkurencyjnego 
rynku europejskiego i ułatwienia 
harmonizacji swoich ram prawnych i 
regulacyjnych. Obszar geograficzny objęty 
współpracą regionalną jest zgodny z 
przyjętą przez Komisję definicją regionów 
zgodnie z art. 2h ust. 3 rozporządzenia 
1228/2003/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci w odniesieniu 
do transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej

Or. en

Uzasadnienie

Współpraca regionalna mogłaby wspierać integrację rynku i pomóc w stworzeniu 
konkurencyjnego rynku europejskiego. W celu zapewnienia, że współpraca regionalna 
doprowadzi do powstania zdolnego pogodzić różne interesy i prawdziwie europejskiego 
rynku, należy wymagać jej także od operatorów systemu przesyłowego i Agencji ds. 
Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). ACER powinna posiadać uprawnienia w 
zakresie formułowania odpowiednich zaleceń ułatwiających integrację rynku. Żadne 
posunięcia dotyczące rynków regionalnych nie mogą być wyłączne i muszą istnieć przejrzyste 
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ramy regulacyjne dla tych rynków, gdyż w przeciwnym przypadku pojawi się problem luki 
regulacyjnej.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 5 a – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W art. 5a dodaje się następujący 
ustęp:
„Agencja współpracuje z krajowymi 
organami regulacyjnymi i całkowicie 
wydzielonymi operatorami systemów 
przesyłowych (zgodnie z rozdziałem IV 
niniejszej dyrektywy) w celu zapewnienia 
konwergencji regionalnych ram 
regulacyjnych i utworzenia 
konkurencyjnego rynku europejskiego. W 
sytuacjach, w których Agencja uzna, że 
konieczne są wiążące zasady takiej 
współpracy, formułuje ona odpowiednie 
zalecenia. Agencja staje się 
odpowiedzialnym organem regulacyjnym 
dla rynków regionalnych.”

Or. en

(Dodanie nowego ustępu 2 do art. 5a dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprzedniej poprawki.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 b (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera i a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W art. 6 ust. 2 dodaje się następującą
literę:
„ia) wkładu państw członkowskich w 
realizację docelowego 20% udziału 
energii odnawialnej do 2020 r.;”

Or. en

(Dodanie nowej litery do art. 6 ust. 2 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Oceniając nowe zdolności produkcyjne, państwa członkowskie muszą brać pod uwagę 
zobowiązania w zakresie 20% udziału energii odnawialnej określonego w konkluzjach Rady 
z 8-9 marca 2007 r. Cel ten może ulec zmianie w toku procesu legislacyjnego.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 c (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera i b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W art. 6 ust. 2 dodaje się następującą 
literę:
„ib) konieczności uwzględnienia systemu 
handlu emisjami przez producentów.”

Or. en

(Dodanie nowej litery do art. 6 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Oceniając nowe zdolności produkcyjne, państwa członkowskie muszą brać pod uwagę wpływ 
unijnego systemu handlu emisjami.
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 c (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Artykuł 7 ust. 5 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„5. Państwa członkowskie wyznaczają 
organ lub jednostkę publiczną, lub 
prywatną niezależną jednostkę ds. 
wytwarzania, przesyłania, dystrybucji 
lub dostarczania energii elektrycznej, 
którą może być krajowy organ 
regulacyjny określony w art. 22a ust. 1, 
które będą odpowiedzialne za 
organizację, monitorowanie i kontrolę 
procedur przetargowych określonych w 
ust. 1-4. […]Organ ten lub jednostka 
podejmuje wszystkie konieczne środki 
dla zapewnienia poufności informacji 
zawartych w ofertach.

Or. en

(Zmiana art. 7 ust. 5 Dyrektywy 2003/54/WE poprzez wykreślenie frazy „Operator systemu 
przesyłowego może być wyznaczony jako podmiot odpowiedzialny za organizację, 

monitorowanie i kontrolę procedur przetargowych, jeżeli operator systemu przesyłowego jest 
całkowicie niezależny, z punktu widzenia stosunków własnościowych, od innych działalności 

niezwiązanych z systemem przesyłowym.”)

Uzasadnienie

Kwestia ta powinna leżeć w gestii krajowych organów regulacyjnych, nie zaś operatorów 
systemów przesyłowych.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
na odstępstwa od ust. 1 lit. b) i ust. 1 lit. c) 
do dnia [data transpozycji plus dwa lata] 
pod warunkiem, że operatorzy systemu 
przesyłowego nie są częścią 
przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest to właściwe w przypadku systemu całkowicie wydzielonego własnościowo.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 
lit. a), uważa się za spełnione w sytuacji, w 
której kilka przedsiębiorstw będących 
właścicielami systemu przesyłowego 
utworzyło spółkę joint venture, pełniącą 
funkcję operatora systemu przesyłowego w 
kilku państwach członkowskich w 
odniesieniu do danych systemów 
przesyłowych. Żadne inne 
przedsiębiorstwo nie może być częścią tej 
spółki joint venture, chyba że zostało 
zatwierdzone zgodnie z art. 10 jako 
niezależny operator systemu.

5. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 
lit. a), uważa się za spełnione w sytuacji, w 
której kilka przedsiębiorstw będących 
właścicielami systemu przesyłowego 
utworzyło spółkę joint venture, pełniącą 
funkcję operatora systemu przesyłowego w 
kilku państwach członkowskich w 
odniesieniu do danych systemów 
przesyłowych. Żadne inne 
przedsiębiorstwo nie może być częścią tej 
spółki joint venture, chyba że spełnia 
wszystkie wymogi niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa, które nie są w pełni wydzielone, nie mogą działać jako operatorzy 
systemów przesyłowych.
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 8 b – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. Komisja przyjmuje wytyczne ustalające 
szczegółowe zasady procedury, która 
będzie wykonywana na rzecz stosowania 
ustępów 6-9. Środek ten, mający na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.

13. W ciągu jednego roku od wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy Komisja 
przyjmuje wytyczne ustalające 
szczegółowe zasady procedury, która 
będzie wykonywana na rzecz stosowania 
ustępów 6-9. Środek ten, mający na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Powinien być to środek wiążący, a niniejsze działanie musi być podejmowane we właściwym 
czasie.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 9 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnianie długoterminowej zdolności 
systemu w celu spełnienia uzasadnionych 
wymogów dotyczących przesyłania energii 
elektrycznej, działania, konserwacji i 
rozwoju w akceptowalnych warunkach 
ekonomicznych bezpiecznego, 
niezawodnego i wydajnego systemu 
przesyłowego energii elektrycznej z 

a) zapewnianie długoterminowej zdolności 
systemu w celu spełnienia uzasadnionych 
wymogów dotyczących przesyłania energii 
elektrycznej, działania, konserwacji i 
rozwoju w akceptowalnych warunkach 
ekonomicznych bezpiecznego, 
niezawodnego i wydajnego systemu 
przesyłowego energii elektrycznej z 



PE402.516v01-00 30/76 PR\707408PL.doc

PL

należytym uwzględnieniem środowiska, 
jak również promowanie wydajności 
energetycznej oraz badań i innowacji, 
przede wszystkim pod kątem zapewnienia 
penetracji odnawialnych źródeł energii 
oraz upowszechniania niskowęglowych 
technologii energetycznych.

należytym uwzględnieniem środowiska, 
jak również promocja wydajności 
energetycznej oraz badań i innowacji, 
przede wszystkim pod kątem zapewnienia 
penetracji odnawialnych źródeł energii 
oraz upowszechniania niskowęglowych 
technologii energetycznych. Działania na 
rzecz rozwoju sieci inteligentnych w ciągu 
10 lat ustalane w kontekście 
harmonogramu przyrostowego i po
konsultacjach z krajowymi organami 
regulacyjnymi i Agencją. Przy tworzeniu 
sieci operator systemu przesyłowego 
ponosi odpowiedzialność za planowanie 
(w tym procedurę udzielania zezwoleń), 
budowę i odbiór nowej infrastruktury.

Or. en

Uzasadnienie

Rozwój sieci inteligentnych zachęci do świadomych środowiskowo zachowań i zwiększy rolę 
odbiorców w zakresie pozytywnego oddziaływania na rynek. Należy wytyczyć wyraźne linie 
demarkacyjne, aby zapewnić, że wszyscy będą wiedzieć, po czyjej stronie leży 
odpowiedzialność.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6 a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 9 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Artykuł 9 litera d) otrzymuje 
następujące brzmienie:
„d) dostarczenie operatorowi każdego 
innego systemu, z którym połączony jest 
jego system, wyczerpujących informacji 
dla zapewnienia bezpiecznego i 
wydajnego działania […];”

Or. en
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(Art. 9 lit. d) dyrektywy 2003/54/WE w tym samym brzmieniu, skreślono frazę 
„skoordynowanego rozwoju i współdziałania wzajemnie połączonego systemu”.)

Uzasadnienie

Musimy ustalać wspólne standardy, tak aby wypracowywać wspólny system europejski.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6 b (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 9 – litera f a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b) W art. 9 dodaje się następującą literę:
fa) pobieranie różnic cen energii 
elektrycznej i opłat w ramach 
mechanizmu rekompensat dla operatorów 
działających między systemami 
przesyłowymi zgodnie z art. 3 
rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, 
przyznawanie i zarządzanie dostępem 
strony trzeciej oraz przedstawianie 
uzasadnień w przypadku odmowy, co 
monitorują krajowe organy regulacyjne; 
wykonując zadania wynikające z 
niniejszego artykułu, operatorzy systemów
przesyłowych uwzględniają przede 
wszystkim korzyści dla regionu, w którym 
działają.”

Or. en

(Dodanie nowej litery f a) do art. 9 dyrektywy 2003/54/WE)

Uzasadnienie

Artykuł wyszczególnia niektóre działania, które muszą być prowadzone przez operatorów 
systemów przesyłowych, ale musimy też zapewnić, że przyczyny, dla których wydaje się 
odmowę dostępu, podawane są w przejrzysty sposób.
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 skreślony
Niezależni operatorzy systemu

1. W przypadku, gdy system przesyłowy 
stanowi własność przedsiębiorstwa 
zintegrowanego pionowo w momencie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy, 
państwa członkowskie mogą zezwolić na 
odstępstwa od art. 8 ust. 1, pod 
warunkiem, że niezależny operator 
systemu został wyznaczony przez państwo 
członkowskie na wniosek właściciela 
systemu przesyłowego i jest objęty 
obowiązkiem uzyskania zatwierdzenia 
takiego wyznaczenia przez Komisję. W 
żadnym wypadku nie można 
uniemożliwiać przedsiębiorstwu 
zintegrowanemu pionowo, będącemu 
właścicielem systemu przesyłowego, 
podejmowania kroków w celu spełnienia 
art. 8 ust. 1.

2. Państwo członkowskie może zatwierdzić 
i wyznaczyć niezależnego operatora 
systemu jedynie w przypadku, gdy:

a) kandydat na operatora wykazał, że 
zachowuje zgodność z wymogami art. 8 
ust. 1 lit. b)-d);

b) kandydat na operatora wykazał, że 
dysponuje niezbędnymi zasobami 
finansowymi, technicznymi i kadrowymi, 
aby realizować swoje zadania zgodnie z 
art. 9;

c) kandydat na operatora podjął 
zobowiązanie do zastosowania się do 
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dziesięcioletniego planu rozwoju sieci, 
przedstawionego przez organ regulacyjny;

d) właściciel systemu przesyłowego 
wykazał zdolność spełnienia swoich 
zobowiązań na mocy ust. 6. W tym celu 
udostępnia on wszelkie projekty 
postanowień umownych z 
przedsiębiorstwem kandydującym oraz 
każdym innym właściwym podmiotem;

e) kandydat na operatora wykazał swoją 
zdolność spełnienia swoich zobowiązań na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1228/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków 
dostępu do sieci w odniesieniu do 
transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej*, włączając w to współpracę 
operatorów systemu przesyłowego na 
szczeblu europejskim i regionalnym.

3. Przedsiębiorstwa, które uzyskały 
certyfikację od organu regulacyjnego jako 
spełniające wymogi art. 8a i art. 10 ust. 2, 
są zatwierdzane i wyznaczane jako 
operatorzy systemu przesyłowego przez 
państwa członkowskie. Zastosowanie ma 
procedura certyfikacji określona w art. 8b.

4. W przypadku gdy Komisja podjęła 
decyzję zgodnie z procedurą określoną w 
art. 8b i stwierdza, że organ regulacyjny 
nie zastosował się do jej decyzji w terminie 
dwóch miesięcy, wyznacza, w terminie 
sześciu miesięcy, na wniosek Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki i po zapoznaniu się ze 
stanowiskiem właściciela systemu 
przesyłowego i operatora systemu 
przesyłowego, niezależnego operatora 
systemu na okres 5 lat. W dowolnym 
terminie właściciel systemu przesyłowego 
może zaproponować organowi 
regulacyjnemu wyznaczenie nowego 
niezależnego operatora systemu zgodnie z 
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procedurą określoną w art. 10 ust. 1.

5. Każdy niezależny operator systemu jest 
odpowiedzialny za przyznawanie i 
zarządzanie dostępem osób trzecich, 
włącznie z pobieraniem opłat za dostęp i 
za ograniczenia przesyłowe, a także 
płatności w ramach mechanizmu 
rekompensat dla operatorów działających 
między systemami przesyłowymi zgodnie z 
art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1228/2003, 
jak również za działanie, konserwację i 
rozwój systemu przesyłowego, oraz za 
zapewnienie długoterminowego spełnienia 
przez system uzasadnionych wymogów za 
pośrednictwem planowania 
inwestycyjnego. W przypadku rozbudowy 
sieci niezależny operator systemu jest 
odpowiedzialny za planowanie (włącznie z 
procedurą przyznawania zezwoleń), 
budowę i oddanie do eksploatacji nowej 
infrastruktury. W tym celu pełni on 
funkcję operatora systemu przesyłowego 
zgodnie z niniejszym rozdziałem. 
Właściciele systemu przesyłowego nie 
mogą być odpowiedzialni za przyznawanie 
i zarządzanie dostępem osób trzecich, ani 
za planowanie inwestycyjne.

6. W przypadku, gdy niezależny operator 
systemu został wyznaczony, właściciel 
systemu przesyłowego:

a) zapewnia wszelką stosowną współpracę 
i wsparcie niezależnemu operatorowi 
systemu dla celów realizacji jego zadań, w 
tym zwłaszcza wszelkie stosowne 
informacje;

b) finansuje inwestycje ustalone przez 
niezależnego operatora systemu i 
zatwierdzone przez organ regulacyjny, lub 
wyraża zgodę, by były one finansowane 
przez dowolną zainteresowaną stronę, 
włącznie z niezależnym operatorem 
systemu. Stosowne uzgodnienia finansowe 
są objęte obowiązkiem uzyskania 
zatwierdzenia ze strony organu 
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regulacyjnego. Przed wydaniem 
zatwierdzenia, organ regulacyjny 
porozumie się z właścicielem aktywów 
oraz innymi zainteresowanymi stronami;

c) zapewnia pokrycie zobowiązań 
powiązanych z aktywami sieciowymi, z 
wyłączeniem części zobowiązań 
powiązanych z zadaniami niezależnego 
operatora systemu;

d) dostarcza niezbędnych gwarancji w 
celu ułatwienia finansowania dowolnej 
rozbudowy sieci, z wyjątkiem takich 
inwestycji, dla których, zgodnie z ust. b, 
wydał zgodę na finansowanie przez 
jakąkolwiek zainteresowaną stronę, 
włączając w to niezależnego operatora 
systemu.

7. W ścisłej współpracy z organem 
regulacyjnym właściwy krajowy organ 
ochrony konkurencji otrzymuje wszelkie 
stosowne uprawnienia do skutecznego 
monitorowania spełnienia przez 
właściciela systemu przesyłowego jego 
zobowiązań na mocy ust. 6.

Or. en

Uzasadnienie

Model niezależnego operatora systemu wiąże się z biurokracją i kosztowną kontrolą 
regulacyjną, nie stanowi zatem rzeczywistej alternatywy dla pełnego podziału własności. 
Oprócz pełnego wydzielenia własnościowego sprawozdawca rozpatrzy każdy inny model, 
który da gwarancje podmiotom wchodzącym na rynek, zapewni, iż nie będzie dochodziło do 
konfliktu interesów i okaże się efektywny jako model podziału własności.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 10 a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a skreślony
Rozdział właściciela systemu przesyłowego
1. W przypadku, gdy niezależny operator 
systemu został wyznaczony, właściciele 
systemu przesyłowego, którzy są częścią 
przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo, są niezależni od wszelkich 
innych rodzajów działalności 
niezwiązanych z przesyłaniem, 
przynajmniej w zakresie swojej formy 
prawnej, organizacji i podejmowania 
decyzji.
2. W celu zapewnienia niezależności 
właściciela systemu przesyłowego, o której 
mowa w ust. 1, stosuje się następujące 
kryteria minimalne:
a) osoby odpowiedzialne za zarządzanie 
właścicielem systemu przesyłowego nie 
mogą uczestniczyć w strukturach 
przedsiębiorstwa energetycznego 
zintegrowanego pionowo 
odpowiedzialnych, bezpośrednio lub 
pośrednio, za bieżące prowadzenie 
operacji wytwarzania, dystrybucji i 
dostarczania energii elektrycznej;
b) muszą zostać podjęte właściwe środki w 
celu zapewnienia, że interesy zawodowe 
osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
właścicielem systemu przesyłowego są 
uwzględnione w sposób pozwalający tym 
osobom działać niezależnie;
c) właściciel systemu przesyłowego 
opracowuje program zgodności 
określający środki podjęte dla 
zapewnienia eliminacji zachowań 
dyskryminacyjnych, a także zapewnienia 
odpowiedniego monitoringu 
przestrzegania tego programu. Program 
określa szczególne obowiązki 
pracowników dla osiągnięcia tego celu. 
Roczne sprawozdanie, określające podjęte 
środki, jest przedkładane, przez osobę lub 
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jednostkę odpowiedzialną za 
monitorowanie programu zgodności, 
organowi regulacyjnemu oraz jest 
publikowane.
3. Komisja może przyjąć wytyczne dla 
zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności właściciela systemu 
przesyłowego z ust. 2 niniejszego artykułu. 
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 27b ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprzedniej poprawki.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Artykuł 11 ust. 2 uzyskuje następujące 
brzmienie:
„2. Dysponowanie instalacjami 
wytwarzającymi energię elektryczną i 
używanie połączeń wzajemnych jest 
ustalane na podstawie kryteriów, które 
są zatwierdzane przez krajowe organy 
regulacyjne oraz które muszą być 
obiektywne, opublikowane i stosowane w 
sposób niedyskryminacyjny, 
zapewniający właściwe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej. Kryteria te uwzględniają 
pierwszeństwo gospodarcze energii 
elektrycznej pochodzącej z instalacji 
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wytwarzających energię elektryczną lub 
z przesyłania przez połączenia 
wzajemne, a także ograniczenia 
techniczne systemu.”

Or. en

(Art. 11 ust. 2 dyrektywy 2003/54 WE w tym samym brzmieniu, w istniejącym tekście 
zmieniono niektóre elementy)

Uzasadnienie

Niezależne krajowe organy regulacyjne będą bardziej obiektywne niż rządy państw 
członkowskich.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 b (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8b. Artykuł 11 ust. 3 uzyskuje następujące 
brzmienie:
„3. Krajowe organy regulacyjne 
zobowiązują operatora systemu, aby, 
dysponując instalacjami 
wytwarzającymi energię elektryczną, 
przyznawał pierwszeństwo tym 
instalacjom, które wykorzystują 
odnawialne źródła energii lub odpady, 
lub takie, które produkują łącznie ciepło 
i elektryczność, z pominięciem sytuacji, w 
których ważniejsze są wymogi 
zrównoważenia technicznego lub 
bezpieczeństwa i niezawodności sieci.”

Or. en

(Art. 11 ust. 3 dyrektywy 2003/54 WE w tym samym brzmieniu, w istniejącym tekście 
zmieniono niektóre elementy)
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Uzasadnienie

Energia ze źródeł odnawialnych musi uzyskać pierwszeństwo w dostępie do sieci, pod 
warunkiem że nie wiążą się z tym żadne kwestie równoważenia technicznego. Umożliwi to 
państwom członkowskim osiągnięcie celów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 c (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8c. Artykuł 11 ust. 5 uzyskuje następujące 
brzmienie:
„5. Państwa członkowskie za 
pośrednictwem krajowych organów 
regulacyjnych mogą żądać od operatora 
systemu przesyłowego spełnienia 
minimalnych standardów i rozwoju 
systemu przesyłowego, łącznie ze 
zdolnością połączeń wzajemnych. 
Krajowym organom regulacyjnym należy 
przyznać szersze kompetencje, co zapewni, 
że w swojej pracy uwzględniać będą one 
odbiorcę europejskiego.”

Or. en

(Art. 11 ust. 5 dyrektywy 2003/54 WE w tym samym brzmieniu, w istniejącym tekście 
zmieniono niektóre elementy)

Uzasadnienie

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących utrzymania sieci ochrona konsumentów musi mieć 
znaczenie priorytetowe, tak aby zapewnić, że użytkownicy nie odczują żadnych negatywnych 
skutków. Obecnie wiele krajowych organów regulacyjnych nie posiada uprawnień w zakresie 
dbałości o odbiorcę europejskiego, a zatem wszystkie decyzje podejmowane są z 
uwzględnieniem jedynie odbiorcy krajowego. Jeżeli ma powstać prawdziwie europejski rynek 
energii, sytuacja ta będzie musiała ulec zmianie.
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. Artykuł 14 ust. 1 otrzymuje 
następujące brzmienie: 
„1. Operator systemu dystrybucyjnego 
jest odpowiedzialny za zapewnianie 
długoterminowej zdolności systemu w celu 
spełnienia uzasadnionych wymogów 
dotyczących dystrybucji energii 
elektrycznej, działania, konserwacji 
i rozwoju w akceptowalnych warunkach 
ekonomicznych bezpiecznego, 
niezawodnego i wydajnego systemu 
dystrybucyjnego energii elektrycznej na 
swoim obszarze z należytym 
poszanowaniem środowiska, jak również 
promowanie wydajności energetycznej.”

Or. en

(Art. 14 ust. 1 dyrektywy 2003/54 WE w tym samym brzmieniu, w istniejącym tekście 
zmieniono niektóre elementy)

Uzasadnienie

Operatorzy systemu dystrybucyjnego powinny mieć takie same obowiązki jak operatorzy 
systemu przesyłowego, aby spełniać wyżej wymienione kryteria.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 b (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9b. Artykuł 14 ust. 4 otrzymuje 
następujące brzmienie: 
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„4. Państwo członkowskie wymaga od 
operatora systemu dystrybucyjnego, aby 
podczas dysponowania instalacjami 
wytwarzającymi energię elektryczną 
przyznawał pierwszeństwo tym 
instalacjom, które wykorzystują 
odnawialne źródła energii lub odpady 
lub takie, które produkują łącznie ciepło 
i elektryczność, z wyjątkiem przypadków, 
w których naruszone zostają techniczne 
wymogi wyrównawcze lub bezpieczeństwo 
i niezawodność sieci.”

Or. en

(Art. 14 ust. 4 dyrektywy 2003/54 WE w tym samym brzmieniu, w istniejącym tekście 
zmieniono niektóre elementy)

Uzasadnienie

Energia ze źródeł odnawialnych musi uzyskać pierwszeństwo w dostępie do sieci, pod 
warunkiem że nie wiążą się z tym żadne kwestie równoważenia technicznego. Umożliwi to 
państwom członkowskim osiągnięcie celów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 c (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 14 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9c. W artykule 14 po ust. 4 dodaje się
ustęp w następującym brzmieniu:
„4a. W ciągu dziesięciu lat od daty wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy państwa 
członkowskie zobowiązują się również do 
instalacji inteligentnych liczników i sieci, 
za co odpowiedzialne są firmy zajmujące 
się dystrybucją energii elektrycznej. 
W celu zapewnienia realizacji tego 
obowiązku w wyznaczonym terminie 
krajowe organy regulacyjne opracują 
długofalowy program.”
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Or. en

(Dodanie nowego ust. 4 lit. a) do art. 14 dyrektywy 2003/54 WE)

Uzasadnienie

Unia Europejska powinna zachęcać państwa członkowskie do instalowania inteligentnych 
liczników i sieci w wyznaczonych ramach czasowych; istnieją dowody wskazujące na to, że 
odbiorcy mogą stać się bardziej świadomi osobistego zużycia energii w czasie rzeczywistym, 
co z kolei doprowadzi to do zwiększenia wydajności energetycznej.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 d (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 14 – ustęp 4b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9d. W artykule 14 po ust. 4 dodaje się 
ustęp w następującym brzmieniu: 
„4b. Państwa członkowskie wspierają 
modernizację sieci dystrybucyjnych, które 
budowane będą w sposób promujący 
zdecentralizowane wytwarzanie energii 
i zapewnią wydajność energetyczną.”

Or. en

(Dodanie nowego ust. 4 lit. b) do art. 14 dyrektywy 2003/54 WE)

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny podejmować większe starania, aby wspierać w szczególności 
łączną produkcję ciepła i elektryczności.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 15 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku, gdy operator systemu 
dystrybucyjnego jest częścią pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, państwa 
członkowskie zapewniają, że działania 
operatora systemu dystrybucyjnego są 
monitorowane, tak aby nie mógł on 
wykorzystywać swojej integracji pionowej 
w celu zakłócania konkurencji. W 
szczególności pionowo zintegrowani 
operatorzy systemu dystrybucyjnego nie 
doprowadzają, w ramach swojej 
komunikacji lub kreowania marki, do 
nieporozumień w zakresie odrębnej 
tożsamości sektora dostaw 
przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.

3. W przypadku gdy operator systemu 
dystrybucyjnego jest częścią pionowo 
zintegrowanego przedsiębiorstwa, krajowe 
organy regulacyjne zapewniają, że 
działania operatora systemu 
dystrybucyjnego są monitorowane, tak aby 
nie mógł on wykorzystywać swojej 
integracji pionowej w celu zakłócania 
konkurencji. W szczególności pionowo 
zintegrowani operatorzy systemu 
dystrybucyjnego nie doprowadzają, 
w ramach swojej komunikacji lub 
kreowania marki, do nieporozumień 
w zakresie odrębnej tożsamości sektora 
dostaw przedsiębiorstwa zintegrowanego 
pionowo.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne powinny przyjąć odpowiedzialność za nadzór nad przepisami 
dotyczącymi rozdziału dla operatorów systemu dystrybucyjnego w celu zapewnienia 
niezależności tych operatorów.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 – litera c)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może przyjąć wytyczne w celu 
zagwarantowania pełnej i rzeczywistej 
zgodności operatora systemu 
dystrybucyjnego z ust. 2 w odniesieniu do 
pełnej niezależności operatora systemu 
dystrybucyjnego i braku zachowań 
dyskryminacyjnych, oraz że 
przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo 
nie może w ramach swojej działalności 

skreślony
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dostarczania energii elektrycznej osiągać 
nieuczciwych korzyści z racji swojej 
integracji pionowej. Środek ten, mający 
na celu zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja nie powinna podejmować decyzji w tej sprawie poprzez procedurę komitologii; 
należy zastosować procedurę współdecyzji.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12 
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22a – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„3a. Komisja przyjmuje minimalne 
standardy w zakresie przejrzystości 
i odpowiedzialności krajowych organów 
regulacyjnych poprzez przyjęcie 
wytycznych służących zagwarantowaniu, 
że krajowe organy regulacyjne w pełni 
i skutecznie przestrzegają postanowień 
ust. 1 i 2. Środki te, mające na celu 
zmianę elementów innych niż istotne
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 27b 
ust. 3.”

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia rzeczywistego otwarcia rynku wewnętrznego energii elektrycznej krajowe 
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organy regulacyjne muszą spełniać minimalne standardy przejrzystości i odpowiedzialności, 
które umożliwią im skuteczne monitorowanie rynku energii elektrycznej.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22b – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewnienie rozwoju bezpiecznych, 
niezawodnych i efektywnych systemów
wspierających energooszczędność, 
wspieranie wystarczalności systemu oraz 
badań i innowacji w celu zaspokojenia 
popytu, jak również rozwój innowacyjnych 
niskowęglowych technologii 
energetycznych w perspektywie krótko-
i długoterminowej;

d) zapewnienie, przy najniższych kosztach 
dla odbiorców, rozwoju bezpiecznych, 
niezawodnych i efektywnych systemów 
sieciowych, wspieranie wystarczalności 
systemu przy jednoczesnym zapewnieniu 
energooszczędności i integracji małych 
i dużych jednostek przemysłu energii 
odnawialnej oraz rozproszonego 
wytwarzania zarówno w sieci przesyłowej, 
jak i dystrybucyjnej;

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne nie powinny mieć żadnego wpływu na łączenie źródeł energii 
w państwach członkowskich; w tej kwestii zastosowanie ma zasada pomocniczości.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) współpraca w zakresie kwestii 
transgranicznej z organem lub organami 
regulacyjnymi tych państw członkowskich;

b) współpraca w zakresie kwestii 
transgranicznej z organem lub organami 
regulacyjnymi tych państw członkowskich 
oraz Agencją;

Or. en
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Uzasadnienie

Agencja powinna uczestniczyć we wszystkich działaniach transgranicznych w celu 
zapewnienia przejrzystego i uczciwego charakteru praktyk oraz wystarczającego poziomu 
inwestycji. Nie można dopuścić do powstania luki w przepisach dotyczących rynków 
transgranicznych i regionalnych.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zapewnienie, że nie istnieje 
subsydiowanie skrośne między 
działalnością przesyłową, dystrybucyjną 
a dostawczą;

e) zagwarantowanie, że nie istnieje 
subsydiowanie skrośne między 
działalnością przesyłową, dystrybucyjną 
a dostawczą, jak również 
zagwarantowanie, że taryfy dystrybucyjne 
i przesyłowe będą ustalane z dużym 
wyprzedzeniem w stosunku do okresów, 
w których będą stosowane;

Or. en

Uzasadnienie

Efektywne planowanie inwestycji ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej; krajowe organy regulacyjne powinny być zdolne do zagwarantowania, 
że taryfy ustalane są z wystarczającym wyprzedzeniem, tak aby wspierać planowanie 
inwestycji.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) dokonywanie przeglądu planów f) dokonywanie przeglądu planów 
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inwestycyjnych operatorów systemu 
przesyłowego, a także zamieszczanie 
w swoim sprawozdaniu rocznym oceny 
planu inwestycyjnego operatorów systemu 
przesyłowego w zakresie jego zgodności 
z ogólnoeuropejskim dziesięcioletnim 
planem rozwoju sieci, o którym mowa 
w art. 2c ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 1228/2003;

inwestycyjnych operatorów systemu 
przesyłowego, a także zamieszczanie 
w swoim sprawozdaniu rocznym oceny 
planu inwestycyjnego operatorów systemu 
przesyłowego w zakresie jego zgodności 
z ogólnoeuropejskim dziesięcioletnim 
planem rozwoju sieci, o którym mowa 
w art. 2c ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 1228/2003; dziesięcioletni plan 
inwestycyjny zapewni wystarczającą 
jakość oraz ilość siły roboczej do 
wykonania zobowiązań w zakresie 
świadczenia usług; nieprzestrzeganie 
dziesięcioletniego planu inwestycyjnego 
skutkuje proporcjonalnymi sankcjami 
nakładanymi zgodnie z wytycznymi 
wydanymi przez Agencję;

Or. en

Uzasadnienie

Organy regulacyjne muszą ponosić odpowiedzialność za zapewnienie włączenia do 
dziesięcioletnich planów inwestycyjnych przepisów gwarantujących, że siła robocza będzie 
zdolna zapewnić wykonanie wszelkich zobowiązań w zakresie świadczenia usługi publicznej 
na mocy przedmiotowej dyrektywy. Należy stosować skuteczne, odpowiednie i odstraszające 
sankcje wobec tych przedsiębiorstw energii elektrycznej, które nie wypełniają swoich 
zobowiązań na mocy przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) monitorowanie bezpieczeństwa 
i niezawodności sieci, a także 
dokonywanie przeglądu przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i 
niezawodności sieci;

g) monitorowanie bezpieczeństwa 
i niezawodności sieci, wyznaczanie lub 
zatwierdzanie standardów i wymogów 
dotyczących jakości usług i dostaw, 
a także dokonywanie przeglądu 
wykonywania przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i niezawodności sieci,
jakości usług i dostaw;
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Or. en

Uzasadnienie

Organy regulacyjne muszą być zdolne do monitorowania jakości usług w połączeniu 
z bezpieczeństwem i niezawodnością sieci, aby zapewnić realizację zobowiązań w zakresie 
świadczenia usługi publicznej. 

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp – litera i a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„ia) monitorowanie występowania 
restrykcyjnych praktyk umownych, w tym 
przepisów w zakresie wyłączności, które 
mogą uniemożliwiać lub utrudniać wybór 
przez odbiorców innych niż gospodarstwa 
domowe w zakresie jednoczesnego 
zawierania umów z więcej niż jednym 
dostawcą; tam, gdzie to właściwe, krajowe 
organy regulacyjne powiadamiają 
o takich praktykach krajowe organy 
ochrony konkurencji;”

Or. en

Uzasadnienie

Umożliwienie odbiorcom innym niż gospodarstwa domowe wyboru dostawców i 
nieograniczanie ich klauzulami wyłączności pozwoli na rozwój konkurencji na rynku 
wewnętrznym. 

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera i b) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„ib) uznawanie swobody umów 
w odniesieniu do umów 
długoterminowych oraz możliwości 
zawierania umów gwarantowanych 
majątkiem, pod warunkiem że są one 
zgodne z obowiązującym prawodawstwem 
UE.”

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba budowania nowego potencjału, zwłaszcza przez przedsiębiorstwa nowe na 
rynku, a długoterminowe umowy z głównymi odbiorcami mogą być potrzebne do 
sfinansowania części takich inwestycji. Ponadto niektórzy użytkownicy wykorzystujący duże 
ilości energii muszą mieć dostęp do długoterminowych, przewidywalnych umów na dostawę 
energii, aby nadal móc konkurować z tymi regionami, w których są one dostępne. 

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) monitorowanie czasu potrzebnego 
przedsiębiorstwom przesyłowym 
i dystrybucyjnym do wykonania połączeń 
i napraw;

j) monitorowanie czasu potrzebnego 
przedsiębiorstwom przesyłowym 
i dystrybucyjnym do wykonania połączeń 
i napraw i nakładanie sankcji zgodnie 
z wytycznymi Agencji, jeżeli czas ten ulega 
wydłużeniu z nieuzasadnionych przyczyn;

Or. en

Uzasadnienie

Należy stosować skuteczne, odpowiednie i odstraszające sankcje wobec tych przedsiębiorstw 
energii elektrycznej, które nie spełniają swoich zobowiązań na mocy przedmiotowej 
dyrektywy.
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Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) zapewnienie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów 
regulacyjnych, wysokich standardów usług 
powszechnych i użyteczności publicznej 
w odniesieniu do energii elektrycznej, 
ochrony słabych odbiorców oraz 
skuteczności środków ochrony odbiorcy, 
o których mowa w załączniku A;

k) zapewnienie, bez uszczerbku dla 
kompetencji innych krajowych organów 
regulacyjnych, wysokich standardów usług 
powszechnych i użyteczności publicznej 
w odniesieniu do energii elektrycznej, 
ochrony słabych odbiorców oraz 
skuteczności i egzekwowania środków 
ochrony odbiorcy, o których mowa 
w załączniku A;

Or. en

Uzasadnienie

Aby skutecznie chronić odbiorców, przepisy ustanowione w załączniku A muszą być możliwe 
do wyegzekwowania, a organy regulacyjne muszą dysponować skutecznymi, odpowiednimi 
i odstraszającymi sankcjami wobec tych przedsiębiorstw energii elektrycznej, które nie 
spełniają któregokolwiek ze zobowiązań na mocy przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) publikowanie zaleceń, przynajmniej raz 
w roku, w sprawie zgodności taryf za 
dostawy z art. 3;

l) publikowanie zaleceń i decyzji, 
przynajmniej raz w roku, w sprawie 
zgodności taryf za dostawy z art. 3 w celu 
zniesienia do czasu wdrożenia niniejszej 
dyrektywy uogólnionych regulowanych 
cen dla użytkowników końcowych, 
niższych od wartości rynkowej 
sprzedawanej energii elektrycznej; 
w przypadku nieprzestrzegania tego 
postanowienia należy nałożyć 
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proporcjonalne sankcje;

Or. en

Uzasadnienie

W celu wspierania rozwoju rynku wewnętrznego regulowane taryfy ustalone poniżej ceny 
rynkowej powinny zostać zniesione, aby doprowadzić do otwarcia rynku. Potrzebne są 
skuteczne, odpowiednie i odstraszające sankcje wobec tych przedsiębiorstw energii 
elektrycznej, które nie przestrzegają tego przepisu.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera l a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„la) zgłaszanie do krajowych organów 
ochrony konkurencji i Komisji tych 
państw członkowskich, w których 
regulowane taryfy są niższe niż cena 
rynkowa;”

Or. en

Uzasadnienie

W celu wspierania rozwoju rynku wewnętrznego regulowane taryfy ustalone poniżej ceny 
rynkowej powinny zostać zniesione, aby doprowadzić do otwarcia rynku. Potrzebne są 
skuteczne, odpowiednie i odstraszające sankcje wobec tych przedsiębiorstw energii 
elektrycznej, które nie przestrzegają tego przepisu. 

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera o a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„oa) ustalanie lub zatwierdzanie opłat za 
dostęp do sieci i publikowanie metod 
stosowanych do ustalenia tych opłat.”

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne muszą mieć możliwość ustalania bądź zatwierdzania opłat, aby 
zapewnić sprawiedliwy dostęp wszystkich uczestników do rynku energii elektrycznej; metody 
służące do ustalania tych opłat muszą być przejrzyste i publikowane zgodnie z ust. 4 
przedmiotowego artykułu.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera o b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„ob) nakładanie limitów cen na 
niekonkurencyjne rynki na określony 
i ograniczony okres w celu ochrony 
odbiorców przed nadużyciami na rynku; 
limity cen ustalane są na poziomie 
wystarczająco wysokim, aby nie 
zniechęcać nowych przedsiębiorstw ani 
nie ograniczać rozwoju istniejących 
konkurentów;”

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne muszą mieć możliwość nakładania limitów cen w przypadkach, 
gdy uczestnicy rynku dysponują nadmierną siłą. Limity te muszą być jednak wystarczająco 
wysokie, aby nie zniechęcać nowych przedsiębiorstw ani nie ograniczać rozwoju istniejących 
konkurentów oraz rynku wewnętrznego energii elektrycznej.
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Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera o c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„oc) opracowanie, we współpracy 
z właściwymi organami ds. planowania, 
wytycznych dotyczących procedury 
przyznawania licencji na ograniczony 
czas w celu zachęcenia nowych 
przedsiębiorstw do wytwarzania i handlu; 
wytyczne te są zatwierdzane przez Agencję 
w celu zapewnienia minimalnego poziomu 
harmonizacji w planowaniu pomiędzy 
państwami członkowskimi;”

Or. en

Uzasadnienie

Wiele nowych przedsiębiorstw doświadcza obecnie trudności, jeśli chodzi o dostęp do rynku 
wytwarzania i handlu.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 1 – litera o d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„od) zapewnienie przejrzystości 
w odniesieniu do wahań cen hurtowych.”

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia równych warunków dla wszystkich uczestników rynku należy udostępniać 
wszelkie zmiany cen hurtowych.
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Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) prowadzenie we współpracy z krajowym 
organem ochrony konkurencji dochodzeń 
w sprawie funkcjonowania rynków energii 
elektrycznej, a także podejmowanie 
decyzji, w przypadku braku naruszenia 
reguł konkurencji, w sprawie wszelkich 
stosownych środków, niezbędnych 
i współmiernych, na rzecz wspierania 
skutecznej konkurencji oraz zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku, 
z uwzględnieniem wirtualnych elektrowni;

b) prowadzenie we współpracy z krajowym 
organem ochrony konkurencji dochodzeń 
w sprawie funkcjonowania rynków energii 
elektrycznej, a także podejmowanie 
decyzji, w przypadku braku naruszenia 
reguł konkurencji, w sprawie wszelkich 
stosownych środków, niezbędnych 
i współmiernych, na rzecz wspierania 
skutecznej konkurencji oraz zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku, 
z uwzględnieniem wirtualnych elektrowni;
zapewnienie utworzenia prawdziwie 
konkurencyjnego rynku UE poprzez 
wprowadzenie stopniowego uwolnienia 
zdolności wytwarzania przy realnych 
kosztach, tak aby do 2020 r. żadna 
pojedyncza firma nie posiadała wyższego 
niż 20% udziału na jakimkolwiek istotnym 
rynku definiowanym przez Komisję;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować, że na określonym rynku nie występuje dominacja jednego lub większej 
liczby uczestników, organy regulacyjne posiadają uprawnienia do zmniejszenia udziału 
w rynku danego przedsiębiorstwa energetycznego do 20%. Doprowadzi to do otwarcia 
rynków w państwach członkowskich, a w szczególności w tych, w których obecni są 
dominujący uczestnicy rynku, którzy w kilku przypadkach dopuścili się nadużycia swojej 
pozycji, oraz zapewnienia uczciwego dostępu dla innych uczestników rynku. W miarę 
postępującej integracji rynków rozmiary geograficzne rynku będą rosnąć, zatem ten nowy 
przepis umożliwi firmom wzrost w miarę postępu integracji rynków.
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Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) żądanie od przedsiębiorstw energii 
elektrycznej wszelkich informacji 
stosownych z punktu widzenia realizacji 
jego zadań;

c) pozyskiwanie od przedsiębiorstw energii 
elektrycznej wszelkich informacji 
stosownych z punktu widzenia realizacji 
jego zadań, w tym uzasadnień odmowy 
udzielenia dostępu stronom trzecim, oraz 
wszelkich informacji w sprawie środków 
niezbędnych do wzmocnienia sieci, jak 
również współpraca, tam gdzie to 
niezbędne, z regulatorami rynku 
finansowego; 

Or. en

Uzasadnienie

Aby krajowe organy regulacyjne mogły monitorować funkcjonowanie rynku energii 
elektrycznej, muszą mieć możliwość pozyskiwania od przedsiębiorstw energii elektrycznej 
wszelkich istotnych informacji.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nakładanie skutecznych, odpowiednich 
i odstraszających sankcji na te 
przedsiębiorstwa energii elektrycznej, 
które nie spełniają swoich zobowiązań na 
mocy niniejszej dyrektywy lub wszelkich 
decyzji organu regulacyjnego lub Agencji;

d) nakładanie skutecznych, odpowiednich 
i odstraszających sankcji, obejmujących 
również wycofywanie pozwoleń, na te 
przedsiębiorstwa energii elektrycznej, 
które nie spełniają swoich zobowiązań na 
mocy niniejszej dyrektywy, w tym 
załącznika A, lub wszelkich decyzji organu 
regulacyjnego lub Agencji;
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Or. en

Uzasadnienie

Potrzebne są skuteczne, odpowiednie i odstraszające sankcje wobec tych przedsiębiorstw 
energii elektrycznej, które nie wypełnią któregokolwiek ze zobowiązań na mocy 
przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54 (WE)
Artykuł 22 c – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyłączenia i dostępu do krajowych 
sieci, łącznie z taryfami za przesyłanie i 
dystrybucję. Te taryfy umożliwiają 
prowadzenie niezbędnych inwestycji w 
sieci w sposób zapewniający możliwość 
działania sieci; 

a) przyłączenia i dostępu do krajowych 
sieci, łącznie z taryfami za przesyłanie i 
dystrybucję oraz ich metod lub metod i 
monitorowania ustalania i zatwierdzania 
taryf za przesyłanie i dystrybucję. Te 
taryfy umożliwiają prowadzenie 
niezbędnych inwestycji w sieci w sposób 
zapewniający możliwość działania sieci;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zagwarantować przejrzystość systemu, tak aby zapewnić dostęp dla wszystkich 
uczestników rynku, natomiast zdolność efektywnego planowania muszą zapewnić krajowe 
organy regulacyjne.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przy ustalaniu lub zatwierdzaniu taryf 5. Przy ustalaniu lub zatwierdzaniu 
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organy regulacyjne zapewniają, że 
operatorzy sieci otrzymają stosowne 
bodźce, zarówno krótko-, jak i 
długoterminowe, do zwiększenia 
wydajności, sprzyjania integracji rynkowej 
oraz wspierania działalności badawczej.

warunków taryf oraz usług równoważenia 
sieci organy regulacyjne zapewniają, że 
operatorzy sieci otrzymają stosowne 
bodźce, zarówno krótko-, jak i 
długoterminowe, do zwiększenia 
wydajności, sprzyjania integracji rynkowej 
oraz wspierania działalności badawczej. 

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne muszą dołożyć wszelkich starań, aby działania podejmowane 
przez operatorów systemów przesyłowych na rzecz równoważenia sieci były prowadzone 
w sposób jawny i przejrzysty, tak aby zapewnić równy udział wszystkich uczestników rynku.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Organy regulacyjne mają prawo żądać 
od operatorów systemów przesyłowych i 
dystrybucyjnych, jeśli jest to konieczne, 
zmian warunków, włącznie z taryfami
określonymi w niniejszym artykule, w celu 
zapewnienia, że są one współmierne i 
stosowane w sposób niedyskryminujący.

6. Organy regulacyjne mają prawo żądać 
od operatorów systemów przesyłowych i 
dystrybucyjnych, jeśli jest to konieczne, 
zmian warunków określonych w 
niniejszym artykule, w celu zapewnienia, 
że są one współmierne i stosowane w 
sposób niedyskryminujący. W przypadku 
wystąpienia opóźnienia w ustaleniu i 
zatwierdzeniu taryf za przesyłanie i 
dystrybucję organy regulacyjne mają 
prawo wstępnie ustalić taryfy za 
przesyłanie i dystrybucję oraz ustanowić 
odpowiednie środki wyrównawcze w 
przypadku, gdy taryfy końcowe odbiegają 
od taryf tymczasowych.

Or. en
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Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne powinny mieć do tego uprawnienia, tak aby zapewnić podjęcie 
odpowiedniego działania ze strony operatorów systemów przesyłowych i operatorów systemu 
dystrybucji.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. Decyzje podjęte przez organy 
regulacyjne są umotywowane.

12. Decyzje podjęte przez organy 
regulacyjne są należycie uzasadnione i
umotywowane.

Or. en

Uzasadnienie

Precyzyjność językowa jest konieczna, aby zapewnić niezależność krajowych organów 
regulacyjnych.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. Państwa członkowskie zapewniają 
istnienie na poziomie krajowym 
odpowiednich mechanizmów, wedle 
których strona, której dotyczy decyzja 
krajowego organu regulacyjnego ma prawo 
do odwołania się do organu niezależnego 
od zainteresowanych stron.

13. Państwa członkowskie zapewniają 
istnienie na poziomie krajowym 
odpowiednich mechanizmów, wedle 
których strona, której dotyczy decyzja 
krajowego organu regulacyjnego ma prawo 
do odwołania się do sądu krajowego lub 
innych władz krajowych niezależnych od 
zainteresowanych stron oraz rządu. 

Or. en
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Uzasadnienie

Musi istnieć skuteczne postępowanie apelacyjne we wszystkich państwach członkowskich, 
które gwarantuje równe traktowanie wszystkich uczestników rynku, jednakże ważne jest, aby 
było ono niezależne od rządu.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 c – ustęp 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Komisja może przyjąć wytyczne w 
sprawie wykonywania przez organy 
regulacyjne uprawnień opisanych w 
niniejszym artykule. Środek ten, mający na 
celu zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.

14. Komisja przyjmuje w ciągu jednego 
roku od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy wytyczne w sprawie 
wykonywania przez organy regulacyjne 
uprawnień opisanych w niniejszym 
artykule. Środek ten, mający na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Powinien być to wiążący środek zapewniający efektywne funkcjonowanie organów 
regulacyjnych, tak aby pomóc w rozwoju rynku wewnętrznego w zakresie energii elektrycznej. 
Takie działanie powinno zostać podjęte terminowo.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący dyrektywy– akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22d – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organy regulacyjne współpracują 
przynajmniej na szczeblu regionalnym, aby 

2. Organy regulacyjne współpracują 
przynajmniej na szczeblu regionalnym, aby 
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wspierać tworzenie ustaleń operacyjnych w 
celu zapewnienia optymalnego zarządzania 
siecią, rozwijać wspólne centra handlu 
energią elektryczną oraz alokację 
przepustowości transgranicznej, jak 
również zapewnienie minimalnego 
poziomu zdolności połączeń wzajemnych 
w obrębie regionu, tak aby umożliwić 
rozwój skutecznej konkurencji. 

wspierać tworzenie ustaleń operacyjnych w 
celu zapewnienia optymalnego zarządzania 
siecią, rozwijać wspólne centra handlu 
energią elektryczną oraz alokację 
przepustowości transgranicznej, jak 
również zapewnienie odpowiedniego 
poziomu zdolności połączeń wzajemnych 
w obrębie regionu, tak aby umożliwić 
rozwój skutecznej konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno to zachęcić do dalszej harmonizacji przepisów transgranicznych, jednakże należy 
w tej kwestii pozostawić swobodę krajowym organom regulacyjnym. Bez tego uzupełnienia 
niektóre krajowe organy regulacyjne będą miały zakaz współpracy.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22d – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Organy regulacyjne są uprawnione do 
zawierania między sobą porozumień w 
celu zacieśniania współpracy w zakresie 
regulacji.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki 73.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 22 f – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, Komisja 
może przyjąć wytyczne określające metody 
i uzgodnienia w zakresie prowadzenia 
rejestrów, jak również formę i treść 
danych, które należy przechowywać. 
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 27b ust. 3.

4. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania niniejszego artykułu, Komisja 
może przyjąć wytyczne określające metody 
i uzgodnienia w zakresie prowadzenia 
rejestrów, jak również formę i treść 
danych, które należy przechowywać 
zgodnie z obecnie stosowanymi 
najlepszymi wzorcami. Środki te, mające 
na celu zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 27b ust. 3. 

Or. en

Uzasadnienie

Komisja musi zapewnić stosowanie najlepszych wzorców w zakresie przechowywania danych 
wszystkich państw członkowskich.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13a. Artykuł 26 ust. 1 otrzymuje 
następujące brzmienie:
„1. Państwa członkowskie, które są w 
stanie wykazać, że po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy istnieją poważne 
problemy w działaniu ich małych 
systemów wydzielonych, mogą wnieść o 
odstępstwo od stosownych przepisów 
rozdziałów IV, V, VI, VII oraz rozdziału 
III w przypadku mikrosystemów 
wydzielonych, w związku z przebudową, 
modernizacją i rozszerzeniem 
istniejących zdolności; odstępstwo takie 
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może być przyznane państwom 
członkowskim przez Komisję. Komisja 
informuje państwa członkowskie o tych 
wnioskach przed podjęciem decyzji z 
zachowaniem poufności. Decyzja taka 
jest publikowana w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. …”

Or. en

(Art. 26 ust. 1 dyrektywy 2003/54 WE w tym samym brzmieniu, skreślono frazę „Niniejszy 
artykuł stosuje się także do Luksemburga”.)

Uzasadnienie

Podczas gdy uzasadnione jest stwierdzenie, że obecnie wiele państw członkowskich znajduje 
się w odizolowanych rynkach, gdzie istnieją trudności w osiągnięciu prawdziwie 
konkurencyjnego rynku energii elektrycznej i dlatego też powinny one korzystać z pewnych 
odstępstw, Luksemburg znajduje się w sercu unijnego rynku energii elektrycznej.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 b (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13b. Artykuł 26 ust. 2 otrzymuje 
następujące brzmienie: 
„2. Państwa członkowskie, które po 
wejściu dyrektywy w życie, mają, ze 
względów natury technicznej, istotne 
problemy w otwarciu swego rynku dla 
niektórych ograniczonych grup 
odbiorców niebędących gospodarstwami 
domowymi określonymi w art. 21 ust. 1 
lit. b), mogą wystąpić o odstępstwo od 
tego przepisu, które może być im 
przyznane przez Komisję na okres 
nieprzekraczający 12 miesięcy od daty 
określonej w art. 30 ust. 1. W każdym 
przypadku odstępstwo takie kończy się 
w dniu określonym w art. 21 ust. 1 lit. 
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c).”

Or. en

(Art. 26 ust. 2 dyrektywy 2003/54 WE w tym samym brzmieniu, skrócono termin do 
12 miesięcy.)

Uzasadnienie

Okres 12 miesięcy powinien być wystarczający dla państw członkowskich, aby pokonać 
wszelkie bariery techniczne.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14a. Litera a) załącznika A otrzymuje 
następujące brzmienie:
„a) mają prawo do zawarcia z ich 
dostawcą energii elektrycznej umowy, 
która określa:
- nazwę i adres dostawcy;
- zapewniane usługi, poziom jakości 
oferowanych usług, a także czas do 
pierwszego podłączenia;
- typ oferowanych usług 
konserwacyjnych […];
- sposób, w jaki można otrzymać 
aktualne informacje dotyczące 
wszystkich obowiązujących taryf i opłat 
konserwacyjnych;
- czas obowiązywania umowy, warunki 
odnowienia i zakończenie świadczenia 
usług oraz wygaśnięcie umowy, istnienie 
jakichkolwiek praw do nieodpłatnego
odstąpienia od umowy;
- wszelkie ustalenia dotyczące
rekompensat i zwrotów opłat 
obowiązujących w przypadku 
niedotrzymania poziomu jakości usług 
włącznie z niepoprawnym i opóźnionym 
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rozliczeniem; …
- metody uruchamiana procedury
rozstrzygania sporów zgodnie z lit. f); 
oraz
- informacje dotyczące praw odbiorcy, 
włącznie z powyższymi, przekazanymi w 
sposób wyraźny wraz z rozliczeniem oraz 
na stronach internetowych spółek 
energetycznych.”

Or. en

(Litera a) załącznika A dyrektywy 2003/54 WE w tym samym brzmieniu, dodano ostatnie
tiret.)

Uzasadnienie

Jakość usługi i przejrzystość stanowią najważniejsze prawa na konkurencyjnym rynku.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 b (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14b. Litera b) załącznika A otrzymuje 
następujące brzmienie: 
„b) otrzymują stosowne powiadomienie 
o wszelkich zamiarach zmian warunków 
umownych i są powiadomieni o ich 
prawie do odstąpienia od umowy w 
momencie zawiadomienia. Usługodawcy 
bezpośrednio powiadamiają swych 
odbiorców, w przejrzysty i zrozumiały 
sposób, o wszelkich podwyżkach opłat, w 
odpowiednim terminie, nie później niż 
jeden normalny okres rozliczeniowy po 
wejściu podwyżki w życie. Państwa 
Członkowskie zapewniają odbiorcom 
swobodę odstąpienia od umów, jeżeli nie 
akceptują oni nowych warunków, o 
których zawiadomił ich dostawca energii 
elektrycznej;”
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Or. en

(Litera b) załącznika dyrektywy 2003/54 WE w tym samym brzmieniu, dodano frazę 
„w przejrzysty i zrozumiały sposób”.)

Uzasadnienie

Przejrzystość jest konieczna na konkurencyjnym rynku.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 c (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14c. Litera c) załącznika A otrzymuje 
następujące brzmienie: 
„c) otrzymują przejrzyste niezależne
informacje o obowiązujących cenach i
taryfach, standardowych warunkach w 
odniesieniu do dostępu i korzystania z 
usług związanych z energią elektryczną 
na szczeblu krajowym i wspólnotowym;”

Or. en

(Litera c) załącznika A dyrektywy 2003/54 WE w tym samym brzmieniu, dodano frazę „na 
szczeblu krajowym i wspólnotowym”.)

Uzasadnienie

Ta informacja poprawi konkurencję.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 d (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14d. Litera d) załącznika A otrzymuje 
następujące brzmienie: 
„d) otrzymują ofertę zawierającą 
szeroki wybór metod płatności, tak aby 
nie dyskryminować wrażliwych 
odbiorców, w tym opłacone z góry liczniki 
i nieodpłatne kalkulatory taryf w 
odpowiednich przypadkach. Każda 
różnica w warunkach uwzględnia koszty 
dostawcy w różnych systemach 
płatności. Ogólne warunki są uczciwe i 
przejrzyste. Warunki są przedstawione 
jasnym i zrozumiałym językiem. 
Odbiorcy są chronieni przed 
nieuczciwymi i mylącymi metodami 
sprzedaży włącznie z barierami 
pozaumownymi narzuconymi przez 
dostawcę;”

Or. en

(Litera d) załącznika A dyrektywa 2003/54 WE w tym samym brzmieniu, dodano frazy „aby 
nie dyskryminować wrażliwych odbiorców, w tym opłacone z góry liczniki i nieodpłatne 
kalkulatory taryf w odpowiednich przypadkach” i „włącznie z barierami pozaumownymi 

narzuconymi przez dostawcę”.)

Uzasadnienie

Wrażliwi odbiorcy powinni być w szczególności chronieni. 

Poprawka 82

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 e (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14e. Litera f) załącznika A otrzymuje 
następujące brzmienie: 
„f) korzystają z istnienia przejrzystych, 
prostych i niedrogich procedur 
rozpatrywania ich skarg. Takie 
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procedury zapewniają szybkie i uczciwe 
rozpatrywanie skarg w ciągu trzech 
miesięcy łącznie z systemem, jeśli jest 
zagwarantowany, zwrotu opłat i/albo 
rekompensat. Gdzie to możliwe, 
procedury te powinny być zgodne z 
zasadami wymienionymi w zaleceniu 
Komisji 98/257/WE;”

Or. en

(Litera f) załącznika A dyrektywy 2003/54 WE w tym samym brzmieniu, dodano frazę 
„w ciągu trzech miesięcy”.)

Uzasadnienie

Odbiorcy powinni być reprezentowani przez organ niezależny od krajowego organu 
regulacyjnego, rządu i dostawców energii elektrycznej.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) mają swobodny dostęp do danych 
dotyczących ich zużycia, oraz że mają 
możliwość, w ramach jednoznacznego 
uzgodnienia i nieodpłatnie, umożliwienia 
jakiemukolwiek przedsiębiorstwu 
posiadającemu koncesję na dostawy 
dostępu do swoich danych dotyczących 
pomiaru. Strona odpowiedzialna za 
zarządzanie danymi ma obowiązek 
przekazania tych danych przedsiębiorstwu. 
Państwa członkowskie określają format 
danych oraz procedurę udostępniania 
danych dostawcom i odbiorcom. Odbiorca 
nie może zostać obciążony żadnymi 
dodatkowymi kosztami tej usługi.

h) mają swobodny dostęp do danych 
dotyczących ich zużycia, oraz że mają 
możliwość, w ramach jednoznacznego 
uzgodnienia i nieodpłatnie, umożliwienia 
jakiemukolwiek przedsiębiorstwu 
posiadającemu koncesję na dostawy 
dostępu do swoich danych dotyczących 
pomiaru, które mogą obejmować dostawę 
energii elektrycznej dostępnej na 
określonym obszarze oraz wszelkie 
mechanizmy krajowe i wspólnotowe 
promujące wydajność energetyczną.
Strona odpowiedzialna za zarządzanie 
danymi ma obowiązek przekazania tych 
danych przedsiębiorstwu. Państwa 
członkowskie określają format danych oraz 
procedurę udostępniania danych 
dostawcom i odbiorcom. Odbiorca nie 
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może zostać obciążony żadnymi 
dodatkowymi kosztami tej usługi.

Or. en

Uzasadnienie

Zachęci to do świadomych środowiskowo zachowań i zwiększy rolę odbiorców w zakresie 
pozytywnego oddziaływania na rynek.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) są co miesiąc właściwie informowani w 
sprawie rzeczywistego zużycia energii 
elektrycznej oraz kosztów. Odbiorca nie 
może zostać obciążony żadnymi 
dodatkowymi kosztami tej usługi.

i) są co miesiąc właściwie informowani w 
sprawie rzeczywistego zużycia energii 
elektrycznej oraz kosztów, które mogą 
obejmować dostawę energii elektrycznej 
dostępnej na określonym obszarze oraz 
wszelkie mechanizmy krajowe i 
wspólnotowe promujące wydajność 
energetyczną. Odbiorca nie może zostać 
obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami 
tej usługi. Do roku 2015 inteligentne 
liczniki zostaną zamontowane we 
wszystkich gospodarstwach domowych.

Or. en

Uzasadnienie

Zachęci to do świadomych środowiskowo zachowań i zwiększy rolę odbiorców w zakresie 
pozytywnego oddziaływania na rynek. Inteligentne liczniki informują dostawców 
o rzeczywistym zużyciu, a odbiorców o kosztach rzeczywistego zużycia. Pozwoli to obniżyć 
popyt w okresach szczytowych i obniżyć koszty energii. Po pełnym zrozumieniu przez 
odbiorców środków na rzecz ochrony środowiska, mogłyby one doprowadzić do pożądanego 
wzrostu wydajności, co stanowiłoby naturalną konsekwencję.
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Poprawka 85

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – 15 a (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15a. W załączniku A dodaje się ustęp o 
następującym brzmieniu: 
„Europejska karta praw odbiorców 
energii, w postaci zaproponowanej przez 
Komisję, stanowi podstawę wytycznych 
dotyczących ochrony odbiorcy 
przedstawionych Komisji przez Agencję.”

Or. en

(Dodano nową literę k) do załącznika A dyrektywy 2003/54 WE.)

Uzasadnienie

Europejska karta praw odbiorców energii uwzględnia opinie zainteresowanych stron 
i partnerów społecznych w odniesieniu do praw odbiorców i powinna być uwzględniona 
w dyrektywie.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15 b (nowy)
Dyrektywa 2003/54/WE
Załącznik A – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15b. W załączniku A dodaje się ustęp o 
następującym brzmieniu: 
„W każdym państwie członkowskim 
ustanawia się niezależny statutowy organ 
ds. ochrony odbiorców energii. Organ ten 
reprezentuje odbiorców w formalnych 
konsultacjach dotyczących rynku energii 
UE. Organ dokłada wszelkich starań, aby 
końcowi odbiorcy byli odpowiednio 
chronieni zgodnie z przepisami zawartymi 
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w niniejszej dyrektywie i jest w 
szczególności odpowiedzialny za 
udzielanie niezależnego doradztwa, 
wiarygodnych informacji, porad i 
reprezentowania odbiorców.”

Or. en

(Dodano nowy ustęp l do załącznika A dyrektywy 2003/54 WE.)

Uzasadnienie

Podczas gdy krajowe organy regulacyjne powinny być uprawnione do ochrony odbiorców, 
ważne jest, aby odbiorcy ci mieli swój własny formalny wybór. Krajowy organ regulacyjny 
i organ ochrony odbiorców powinny zapewnić współpracę, wymianę informacji i równe 
traktowanie spraw dotyczących obu organizacji.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[18 miesięcy od momentu jej wejścia w 
życie]. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji między 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. 

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[12 miesięcy od momentu jej wejścia w 
życie]. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji między 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Okres 12 miesięcy powinien być wystarczający dla państw członkowskich, aby nadać 
dyrektywie moc prawną.
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Poprawka 88

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stosują te przepisy 
od dnia [18 miesięcy od momentu wejścia 
w życie].

Państwa członkowskie stosują te przepisy 
od dnia [12 miesięcy od momentu wejścia 
w życie].

Or. en

Uzasadnienie

Okres 12 miesięcy powinien być wystarczający dla państw członkowskich, aby transponować 
dyrektywę.
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UZASADNIENIE

1. Bez odpowiednio funkcjonującego rynku energii elektrycznej i gazu Unia Europejska 
będzie miała coraz większe trudności z zagwarantowaniem bezpieczeństwa dostaw, 
utrzymaniem zrównoważonego rynku energetycznego, generującego niskie poziomy 
dwutlenku węgla, oraz z zapewnieniem konkurencyjności tego rynku na świecie.

2. Zanim przyjrzymy się odpowiedniemu modelowi, według którego powinien 
funkcjonować nasz rynek, musimy zadać pytanie: „dlaczego zależy nam na tej zmianie”? 
Potrzebujemy tej zmiany, aby konsumenci otrzymywali uczciwe usługi, aby zaoferować 
wszystkim uczestnikom rynku, producentom i konsumentom równe warunki oraz aby 
zapewnić lepsze warunki dla inwestycji gwarantujących bezpieczeństwo dostaw i lepszy 
dostęp do energii odnawialnych. Musimy również ograniczyć koncentrację ze strony 
wielkich przedsiębiorstw energetycznych i umożliwić MŚP lepszy dostęp do sieci 
przesyłowych. Działania te wymagają podejścia dwutorowego: po pierwsze lepszych 
uregulowań prawnych oraz sprawniejszego zarządzania rynkami energii elektrycznej 
i gazu w odniesieniu do działalności monopoli sieciowych i struktury rynku, a po drugie 
asertywnego wdrażania prawa dotyczącego konkurencji w celu ograniczenia koncentracji 
rynku.

I – Ochrona konsumentów i wpływ na społeczeństwo

3. Zastosowanie któregokolwiek modelu może skutkować wzrostem cen energii. Wpływ 
systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS UE), obowiązek zapewnienia 
dwudziestoprocentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych oraz coraz bardziej 
ograniczone dostawy ropy naftowej, której ceny kształtują się w granicach 100 USD za 
baryłkę, oznaczają duże prawdopodobieństwo wzrostu cen.

4. Mimo że przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu i ochrona wrażliwych odbiorców to 
obszary kompetencji krajowych, istnieje tu wyraźne powiązanie z polityką europejską. 
UE musi określić jasną definicję ubóstwa energetycznego i stać na stanowisku, by plany 
w zakresie przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu, sporządzane przez państwa 
członkowskie, były przedstawiane Komisji Europejskiej i przez nią monitorowane. 
Jednak instrumenty stosowane dla ochrony wrażliwych odbiorców muszą współdziałać z 
wymogami otwartego i konkurencyjnego rynku oraz je wspierać. Musimy 
zagwarantować, że energia elektryczna nie będzie odcinana odbiorcom, zwłaszcza 
emerytom, którzy nie są w stanie ponosić opłat, oraz że nie będzie dyskryminacji 
cenowej w stosunku do ubogich konsumentów. Najlepszą formą zwalczania ubóstwa 
energetycznego może być propagowanie wydajności energetycznej i oszczędności 
energii. Powinniśmy zbadać, jak można wzmocnić związek przedmiotowej dyrektywy z 
wymogami w zakresie wydajności energetycznej.

5. Większa przejrzystość jest potrzebna w odniesieniu do praw konsumenckich. Załącznik 
do przedmiotowej dyrektywy wymaga wdrożenia i monitorowania, a jego przestrzeganie 
musi być nadzorowane przez krajowe organy regulacyjne i kontrolowane przez nowy 
europejski organ regulacyjny. Jakość usług powinna być priorytetem przedsiębiorstw 
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energetycznych. Należy wcielić w życie jasno określone sankcje za brak wdrożenia, w 
tym cofnięcie licencji lub jej ekwiwalentu na szczeblu krajowym. Proponowaną 
Europejską kartę praw odbiorców energii powinno się egzekwować poprzez dyrektywy 
dotyczące energii elektrycznej i gazu, i tym samym nadać karcie moc prawną. We 
wszystkich państwach członkowskich należy utworzyć ustawowy organ posiadający 
kompetencje w zakresie ochrony konsumentów na rynku energetycznym.

II – Jaki model energetyczny?

6. Całkowite wydzielenie własnościowe jest jedynym modelem, który może dać pewność 
podmiotom konkurencyjnym, które pragną wejść na rynek, oraz zapewnić, że nie dojdzie 
do konfliktu interesów.

7. Możliwość niesprawiedliwej dyskryminacji zawsze będzie istnieć tam, gdzie dane 
przedsiębiorstwo bierze jednocześnie udział w praktykach konkurencyjnych i 
monopolistycznych. Takim praktykom powinna więc towarzyszyć zwiększona 
przejrzystość, koordynacja operatorów sieci, harmonizacja zasad rynkowych i zbieżność 
krajowych rozporządzeń, w tym dotyczących polityki konkurencji. 

8. Wniosek Komisji nie nakłada obowiązku wymuszonej prywatyzacji państwowych sieci 
przesyłowych w wyniku wydzielenia własnościowego.

9. Model zakładający wyznaczenie niezależnych operatorów systemu, w którym 
przedsiębiorstwo może posiadać na własność, lecz nie może prowadzić eksploatacji sieci 
energetycznej, wiąże się z dużą biurokracją i kosztowną kontrolą regulacyjną, nie jest 
więc opłacalną alternatywą dla realizacji całkowitego wydzielenia własnościowego.

a) Inwestycje

10. Doświadczenie państw członkowskich wskazuje, że całkowite wydzielenie własnościowe 
prowadzi do zwiększenia inwestycji i poprawy przepustowości sieci.

11. Wymagane na mocy rozporządzenia dziesięcioletnie plany inwestycyjne powinny 
zapewnić wdrażanie strategii długoterminowych, stawiających na pierwszym planie 
potrzeby konsumentów, a nie udziałowców przedsiębiorstw. Taka strategia inwestycyjna 
powinna zagwarantować wystarczającą jakość i ilość siły roboczej do wykonania 
zobowiązań w zakresie świadczenia usług. Powinna być zatwierdzona i monitorowana 
przez krajowe organy regulacyjne i nadzorowana przez nową europejską agencję 
regulacyjną. Plany inwestycyjne powinny uwzględniać konieczność współpracy nad 
stworzeniem sieci europejskiej.

b) Energia ze źródeł odnawialnych i zdecentralizowane wytwarzanie

12. Model całkowitego wydzielenia własnościowego zapewni lepszy dostęp do sieci energii 
ze źródeł odnawialnych, powinniśmy jednak pójść o krok dalej i dopilnować, by energia 
ze źródeł odnawialnych i mikroelektrownie miały priorytetowy dostęp do sieci, z 
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wyjątkiem sytuacji, gdy kwestie techniczne związane z utrzymaniem równowagi 
uniemożliwiają taką sytuację.

13. Musimy dopilnować, by energia elektryczna wracała do ludności, wspierając elektrownie 
lokalne i mikroelektrownie oraz lokalne elektrociepłownie. Będzie to wymagało 
skomasowanych inwestycji w inteligentne sieci. Obecnie przedsiębiorstwa energetyczne 
zintegrowane pionowo nie otrzymują zachęt do dokonywania takich inwestycji, ponieważ 
nie będą one budować elektrowni ani kontrolować znacznej części energii wytwarzanej 
lokalnie.

14. Modernizacja sieci przesyłowych jest niezbędna dla rozwoju zdecentralizowanego 
wytwarzania oraz dla poprawy wydajności energetycznej. Dyrektywa powinna stwarzać 
zachęty do tworzenia systemów okręgów.

III – Wdrażanie i organy regulacyjne

15. Komisja powinna rygorystycznie ścigać państwa członkowskie, które nie wdrożyły 
obecnie obowiązujących dyrektyw. Nadzór nad przestrzeganiem zobowiązań i jasno 
określone sankcje są niezbędne w celu zapewnienia sukcesu kolejnego modelu; odnosi 
się to zwłaszcza do sieci energetycznych, które są naturalnymi monopolami.

16. Krajowe organy regulacyjne muszą być faktycznie niezależne zarówno od rządu, jak i od 
przemysłu, a minimalne normy dotyczące harmonizacji ich kompetencji powinny zostać 
osiągnięte poprzez ustanowienie wspólnych zasad przejrzystości i odpowiedzialności. 
Powinny one również otrzymać uprawnienia w zakresie czuwania nad uwzględnianiem 
potrzeb europejskich konsumentów w procesie podejmowania decyzji, w szczególności 
decyzji dotyczących inwestycji transgranicznych.

17. Krajowe organy regulacyjne powinny mieć możliwość stosowania środków w celu 
stymulowania konkurencyjności, a także ponosić odpowiedzialność za analizę tego, które 
przedsiębiorstwa osiągnęły znaczną dominację na rynku. Krajowe organy regulacyjne
powinny zostać wyposażone w instrumenty pozwalające na osiągnięcie bardziej 
konkurencyjnego wyniku poprzez ścisłą współpracę z krajowymi i unijnymi władzami w 
dziedzinie karteli, powinny też być prawnie upoważnione do zawierania umów z innymi 
unijnymi i krajowymi organami regulacyjnymi (np. umów dotyczących wymiany 
danych).

18. Prawodawstwo UE powinno w sposób wyraźny określać cele polityki i precyzować 
zakres obowiązków oraz uprawnień krajowych organów regulacyjnych, które powinny 
obejmować kompetencje w zakresie poprawy lub zatwierdzania taryf dotyczących 
dostępu do sieci oraz metodologii zastosowanej przy tworzeniu takich taryf. 
Poszczególne krajowe organy regulacyjne muszą posiadać kompetencje w zakresie 
uzyskiwania istotnych informacji od przedsiębiorstw gazowniczych i energetycznych 
oraz w zakresie nakładania skutecznych sankcji, a także muszą mieć odpowiednie 
uprawnienia śledcze i wystarczające kompetencje do rozstrzygania sporów.
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19. Krajowe organy regulacyjne powinny otrzymywać zachęty do korzystania ze swoich 
uprawnień do nakładania limitów cen na niekonkurencyjne rynki na określony i 
ograniczony okres, w przypadkach gdy państwa członkowskie zbyt wolno wdrażają 
prawo UE, tak aby konsumenci byli chronieni przed nadużyciami na rynku. Organy 
Komisji powinny karać przypadki wprowadzania taryf regulowanych niższych niż ceny 
rynkowe, ponieważ taka praktyka utrudnia i zakłóca konkurencję, zwłaszcza pomiędzy 
dużymi odbiorcami energii w UE.

20. Komisja proponuje szereg postanowień, które przekazują jej kompetencje do 
przyjmowania wiążących wytycznych w procedurze komitologii. Jednak w odpowiednich 
przypadkach uprawnienia legislacyjne powinny być realizowane w drodze współdecyzji, 
a nie komitologii, tak aby nie podważać kompetencji Parlamentu Europejskiego.

IV – Europejska agencja regulacyjna ds. energii (Agencja)

21. Należy wyraźnie określić obowiązki krajowych i europejskich organów regulacyjnych, 
tak aby nie dopuścić do nakładania się kompetencji. Agencja regulacyjna powinna 
monitorować przestrzeganie wszystkich warunków ustanowionych w dyrektywie w 
odniesieniu do krajowych organów regulacyjnych. Nieprzestrzeganie zasad wskazanych 
w dyrektywie powinno skutkować wyraźnymi sankcjami. Kompetencje i niezależność 
europejskiej agencji regulacyjnej, której utworzenie przewidziano w dyrektywie, 
powinny zostać zapewnione poprzez odpowiedzialność przed Parlamentem Europejskim.

22. W odniesieniu do kwestii transgranicznych istnieje potrzeba uznania luki regulacyjnej 
oraz ustanowienia lepszych przyłączeń w niektórych częściach rynku europejskiego. 
A zatem z zadowoleniem przyjmowany jest wniosek o powierzenie agencji uprawnień 
decyzyjnych w kwestii odstępstw dla określonych połączeń wzajemnych oraz odstępstw 
w przypadku, gdy infrastruktura jest zlokalizowana na terytorium więcej niż jednego 
państwa członkowskiego. Jeśli właściwe krajowe organy regulacyjne nie są w stanie 
osiągnąć porozumienia co do odpowiedniego systemu regulacyjnego, agencja europejska 
może wystawić istotne połączenia wzajemne do przetargu, po zasięgnięciu opinii 
właściwych władz. Koszty powinny przechodzić na konsumentów według 
uregulowanych i przejrzystych zasad. Agencja powinna odgrywać bardziej aktywną rolę 
w regulowaniu kwestii transgranicznych.

V – Regionalne rynki energii elektrycznej

23. Naszym celem powinna być praca na rzecz jednolitej europejskiej sieci energii 
elektrycznej, realizowana w drodze właściwych, wyraźnych i stopniowych kroków. 
Powinno być jasne, że działania takie muszą być podejmowane równolegle z całkowitym 
wydzieleniem własnościowym i nie można ich uważać za model alternatywny.

24. Operatorzy systemów przesyłowych powinni otrzymać wyraźnie określone wytyczne i 
harmonogram prac, aby zagwarantować ich realizację. Należy odnaleźć równowagę co 
do kwestii, które uprawnienia należą do operatorów systemów przesyłowych, a które do 
organów regulacyjnych. W ujęciu ogólnym, organy regulacyjne są lepiej umocowane do 
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określania kodeksów działalności handlowej – np. zasady równoważenia, zasady 
dotyczące przeciążenia – a kodeksy techniczne powinny należeć do obowiązków 
operatorów systemów przesyłowych. Opracowanie kodeksu sieci europejskich mogłoby 
zagwarantować, że regionalne rynki nie będą się od siebie oddalać.

25. Istotną kwestią jest określenie regionów i stymulowanie współpracy regionalnej w celu 
osiągnięcia płynnej integracji rynku w szerszym kontekście europejskim. Zadaniem 
nadrzędnym jest połączenie „wysp energetycznych”, takich jak państwa bałtyckie, które 
nie zostały przyłączone do sieci UCTE (Unia ds. Koordynacji Przesyłu Energii 
Elektrycznej). Potrzebujemy odpowiedniej motywacji, aby pokonać przeszkody 
powodujące opóźnienia w tworzeniu nowej infrastruktury służącej do przywozu i 
wywozu energii elektrycznej. Agencja powinna zatem prowadzić działania, mając 
również na względzie wymiar regionalny.

VI – Własność krajów trzecich

26. Energia jest bez wątpienia obszarem, w którym interesy krajowe i europejskie powinny 
być uważane za pierwszoplanowe, w szczególności w kontekście bezpieczeństwa dostaw. 
Istnieje dalsza potrzeba wyjaśnienia kwestii wpływu tego zapisu w odniesieniu do 
obecnych inwestycji krajów trzecich w systemy przesyłowe UE oraz ograniczeń w puli 
inwestycyjnej dotyczących wykupywania infrastruktury, której wyzbyto się na skutek 
wymogów wydzielenia własnościowego. Sprawozdawczyni pragnie zauważyć, że 
preferowaną przez nią opcją dotyczącą problemu własności infrastruktury jest posiadanie 
większościowego portfela akcji przez sektor publiczny.
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